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 הקצונה הכשרת בבניין הנחותשיסוד בא במערכה הניצחון חשבון, שלבסופו
 חיילים, ושל קצינים של ליוזמההודות

 צריך היום של שבאימון והמעולההטוב והודות הלוחמות, ביחידותהמשרתים
 שבשדות הגרוע של דרישותיו אתשיהלום הללו הסגולות בלי שלהם; המעשלכושר
 המחר. שלהקרב הבכיר הפיקוד ויהא - כישלון לךצפוי

 זעף את מלאכתם ולתוך אנשיך לתוךהחדר יהא. כאשרמשובח
 תנהג אל הנשיכה; ואת - הנהימה לורדמונטגומרי'פילדמרשל

 של כמנהגם ונהג בעדינות, זהבמשחקך
 בבני-אדם.הקשוחים את לבחון לקצינים בית-הספר שלהניסיון 22. ע' קל'ז,מעוכות,

 ריג2 ב'ר קולונלליטננט. כניסתי טרם החל היסוד מן הקצונההכשרת 47. 44, עמ' ע"ד,מערכות

 בדברים יש להמשיכו. הכבוד לי והיהלתפקיד,
 הקצונה הכשרת תכנון חייב מסודר, תננוני הלין בכלכמי וכמה שאלה סימני מעט לא הנחות-יסוד,כמה

 סדר התכנית, יגובשו שלאורן הנחות-יסוד, עללהיסמך זכו כלוהשיפורים צנועים. לשיפוריםהצעות

 מפקד שללברכתם
 בית-הספי

 עי ההכשיה' בעיציב הכריכים פיטי-פיטים' ישאההיים ושל לקצינים
 יסיד: שאיית לארבע מענה לתת היסידהנחות כל כי הנחה, על ומבוססים בתפקיד,קודמו
 הקצין? את להכשיר ~יצים אנןלמה' ההכשרה מערכת במסגרת יהיהשיפור

 ללמדי? ניתןאיד. לבחינה זכו השיפורים מרביתהנוכחיים. ני:נתל~ע' ובתנאים הקיימים במשאביםהקיימת,
 של הקרב בשדה לוחמים להנהיג להכשיר יש הקצינהאת הנוכחי הקורס לקראת הסגל בהכשרתחלקית
 ולהכשירם נגד-חתרנות, ובמלחמה כוללת במלחמהמחי, הקורס. במהלך וייבחנו ינוסו,וכולם

 הקרב, שדה לקראת וכקבוצה, כיחידים לוחמים,להכשיר
 הקרב שדה ומבחינת העבר קרבות מניתוח להם.הנכון
 הקצין, בתפקיד מהותי שינוי יחול לא כי עולה,העתידי
 ויתר- יתר-עצמאות למתן יועצמו העבר שמאפייניאלא

 להפגין הקצין יידרש כבעבר, הזוטרה. לקצונהאחריות
 איתנות )פרש(, בפיקוד-ובשליטה תובנה טקטית,תובנה
 נפשית. ואיתנותפיזית

 הערכת-מצב לבצע היכולת משמעה טקטיתתובנה
 ועל )תריל( הלחימה תורת על הסתמכות תוךמהירה

 מובילה זו הערכת-מצב כאשר קונקרטית,תמונת-מצב
 בפקודה. ואתר בתכנית המתבטאת מבצעית,להכרעה
 בהפעלת מיומנות משמעה בפיקוד-ובשליטהתובנה
 פקודות כמתן מפקדי-משנה, כהפעלת - שליטהטכניקות

 מנהיגותית מיומנות וכן שליטה, בטכנולוגייתוכשימוש-
.*
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 ובקרב. בשיגרה הפקודים את הסוחפת השראה,מעוררת
 היכולת קיום משמעה נפשית ואיתנות פיזיתאיתנות
 נפשי איזון על שמירה תוך הקרב בשדה בלחציםלעמוד
 החלטות לקבל לקצין שיאפשר באורח קור-רוח,ועל

 והתלהבות. ביטחון פקודיו על ולהקריןנכונות,
 חייבת ממנו הנדרשות הכשירויות לאור הקציןהכשרת
 של - מקבילה או מקדימה, - יצירה תוךלהיעשות
 של במונחים לנסח ניתן תמציתה שאת קצונה,תודעת
 מבדילים ושיקול-דעת מחויבות שיקול-דעת. ושלמחויבות
 הפן את מייצגת מחויבות אחרות. דרגות מבעליקצינים
 למורשת לצה"ל, ישראל, למדינת מחויבות -הערכי
 בעיקר, ינוסח, שיקול-דעת המקצועייפל ולכלליםהיחידה
 את המאפשר עשיר, ידע מסד יצירת שלבמונחים

 חשיבה המעודדת מערכתית, פיקוד ובתרבותהתממשותו,
 ועצמאית.יוצרת

 של למונחים הנדרשות והתובנות הכשירויותמתרגום
 בית- על כי עולה, לקצינים בבית-הספר ההכשרהמערכת
 מפקד ברמת בקיאות לכדי הצוערים את להביאהספר

 ולכדי הפלוגה מפקד ברמת התמצאות לכדיהמחלקה,
 מעשית יכולת הנה בקיאות הגדוד. מפקד רמתהכרת

 בתפקידו, להתחיל הקורס לבוגר המאפשרתמזערית,
 הביצוע יכולת של במונחים נקבעת "מעשיות"כאשר
 הידע, את להנחיל יכולת של ובמונחים הקרבבשדה
 התמצאות ולחייליו. שלו למפקדי-המשנה ברשותו,המצוי
 במונחים ובעיקר התחום, של מעמיקה עיונית כהכרהנגדיר
 מ"מ נדרש שלעולם כיוון זאת, הקרב. בשדה תפקודשל

 ולפעול שלו(, )מטרתו הפוקד הדרג משימת אתלהבין
 אך )בקרב, הפלוגתית המטרה לטובת המחלקהבמסגרת

 המרכיבים ידיעת של במונחים נגדיר הכרה בשיגרה(.גם
 הגדודי הקרב בשדה המרכזיים האילוצים והבנתהשונים
 כמפקד-משנה עצמו למצוא עשוי מ"מ כל כי העובדה,לאור
 ואם קרב, כדי תוך למ"פ מינויו בגלל אם הגדודית,ברמה
 מ"מ מרגמות, )מ"מ בהגדרה גדודי כוח מפקד היותובגלל
 וכיריב(.סיור

 קצין להיות צוער ללמד ניתן כיצד - לסוגיההמענה

 הנחות-היסוד בהכשרה. הנחות-יסוד כמה להציב מחייב-
 למידה. על הידע ושל מלחמה על הידע של נגזרתהנן

 הסגל ובהכשרת הצוערים בהכשרת תקפותהנחות-היסוד
 הנחות-יסוד: שש לנסח ניתן הצוערים. הכשרתלתפקיד

 שנלחמים כפי מתאמנים*
 או מלחמה, מצבי-יסוד: משני באחד צבא נמצאלעולם
 למלחמה ההכנות בשלב פעילות כל למלחמה.הכנות
 הפער שיקטן ככל הקרב. שדה מדרישות להיגזרחייבת
 כן למלחמה, בהכנות הנעשה לבין במלחמה המציאותבין
 מחושלים מפקדים הקרב בשדה נמצא כי הסיכוי,יגדל
 המציאות עם יותר טוב להתמודד המשוגליםיותר,

 . ולנצח.במלחמה,

 הסגל מומחיות*
 נדרש הסגל בידיעה. ביותר הגבוהה הרמה היאמומחיות
 ההדרכה שיטות ובתחום המקצועי בתחוםלמומחיות
 עצמו(. בזכות העומד מקצועי, תחום )שהואוהחניכה
 סגל, בהכשרה. לעסוק כשיר אינו מומחה, שאינוסגל,
 כי תחושה, הצוערים בקרב ליצור עלול מומחה,שאינו
 - מזה גרוע או הטוב; במקרה חשוב אינו הנלמדהחומר
 הרה-סכנות. ולכן שגוי, מושגים עולם בקרבםליצור

 מומחיות ורכישת הצוערים( )בקרב בקןאותרכישת*
 הרבדה דורשות הסגל()בקרב

 והמומחיות הבקיאות דורשות ולהתמצאות, להכרהבניגוד
 ונשנה חוזר עיסוק אחר ורק אך הנרכשת מעשית,יכולת
 לקצינים בבית-הספר הלימוד דומה אין לרוב, תחום.באותו
 את ישכח שהצוער אסור, - תיכון בבית-ספרללימוד
 להיטמע חייב הלימוד חומר הבחינה; לאחר מידהחומר
 טבע הנה הילוך שהחלפת כפי - שני טבע בבחינתבחניך
 מיומן. לנהגשני
 הצוער בהכשרת מרכזית כשיטה אישית התנסות*

 ביותר. התכליתית הלימוד שיטת הנה אישיתהתנסות
 ולמעורבות קשב של מרבית לרמה הצוער את מחייבתהיא

 חבריו בעיני עצמו את לחשוף אותו מאלצת והיאפעילה;
 דבר-מה לומר לסגל מאפשרת אישית התנסות הסגל.ובעיני

 ביצוע איכות על רק ולא וצוער; צוער לכלמשמעותי

 בבית-הספר פלוגהמפקד
 חיים על-שםלקצינים
לסקוב.
 נעזרתי הדבריםבגיבוש
 המפקדים, בסגלרבות
 באנשי פיקודי, תחתהנמצא
 הדרכה לפיתוחהמחלקה
 תורה-והדרכהבחטיבת
 לפיתוח בית-הספרובאנשי
 קצין במפקדתמנהיגות
 בקויאר, רות - ראשיחינוך
 אלון. וטל לירןגיל
 פרי הנם מהשיפוריםרבים

 . רק ואנירעיונותיהם,

 העוסק הפרק,מסכמם.
 ודברי ובליקויים,במגבלות
 את משקפיםהסיכום
 על והאחריותדעותיי,
 בלבד. עליי הנההדברים
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 הקיים במקב וליקויים בנגבלות הדרך ועל מנהיגותו על אישיותו, על גם אלא המטלה, מערכות שפי, משהרס"ן
 לפתחן. 1961. אוקטובר139,

 הצוער לפיתוח מוכזית כשיטה אישית חניכה*
 צמודה שהחניכה ככל אישית. חניכה דורש אישיפיתוח
 יותר משמעותיים דברים לומר הסגל יכול כןיותר,

 הסגל איש של ביכולת מותנית החניכה הצלחתלצוערים.
 ליצור ביכולתו מותנית היא להפריע; מבלי נוכחלהיות
 ביכולתו מותנית והיא הצוער; לבין בינו בסיסיתאמפתיה

 משמעות נטולי דבריו יהיו שבלעדיה -המקצועית
 כי הנחת-משנה, בחובה מגלמת אישית חניכהבונה.

 מערכת אלא מיון, מערכת אינו לקציניםבית-הספר
 צי'ל של המיון מערכת כבר ביצעו המיון אתהכשרה.
 לבית-הספר הגיע יובעקבותיו הצוער של הקודמיםומפקדיו
 להגיע לצוער לעזור הקצינים בקורס החונך עללקצינים(.

 הצלחתו. נמהדת ובזה הגמר, קואל

 הצלחה של מודל*
 תחושה עם לקצינים מבית-הספר לצאת חייבהצוער
 מעמדו ועם תפקידו עם להתמודד מסוגל הנו כיחזקה,

 יכולה זו תחושה אין הקצינים. בקורס שקנההחדשים,
 והסיוע בקורס המטלות כישלונות. בסיס עללהיבנות
 ייענה אם אך איבריר', את "למתוח לאלצו חייביםלצוער
 בקורס. להצליח סיכוייו גדולים זו,לדרושה

 המפקד של התפתחותו במסלול נסתכלאם
 "מריצים" שאנו נמצא, הרי סדירה,ביחידה
 למשנהו, אחד התפתחות משלב המפקדאת
 ולרכוש להתבסס אפשרות לו לתתמבלי
 מהשלבים אחד בכל הדעת על מתקבלניסיון
 שאנו בולטת, בצורה כאן נראה לעתים...

 ומתפשרים האיכות, לעקרון חוטאים]צבע[
 כמות.3על

 הקורס, משך של נגזרת הנן הקצונה בהכשרתהמגבלות
 המגבלות של חניכים, לבין מדריכים בין המספרי היחסשל

 הנוגעות מגבלות, אלו וכיריב. באימונים מלחמהלדמות
 הקורס. על המשפיעים ואובייקטיווים, מבנייםלאילוצים
 אלא אילוצים, של פועל-יוצא אינם הליקוייםלעומתן,
 האילוצים במסגרת לשיפור הניתן בהכשרה, לכשלביטוי

 בהכשרה מסוים ליקוי שבו מצב, ייתכן הקיימים.המבניים
 ליקוי בין ההפרדה כך, בליקוי. והמשכו במגבלהתולדתו
 ליקויים שבעה לפרט בחרתי וחדה. ברורה אינהלמגבלה
 לפי אינו הצגתם סדר מהותיים. לי הנראיםומגבלות,
 שלי. הנחות-היסוד פירוט לפי אלאחשיבותם,

 חתרנות נגד הלחימה של שגוי לימוד*
 ברציפות כמעט צה"ל נלחם קיומו שנות מ-46ביותר
 בקורס ומבית. ישראל מדינת לגבולות מחוץ חתרניבאויב
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 תעסוקה לפני אימון של אחד יום לנושא מוקדשהקצינים
 מבצעית תעסוקה ימי שלושה הקורס, בפתחמבצעית
 שבוע וכן הקורס סוף לקראת הצפון בגבוללימודית
 חבל באזור או ושומרון, יהודה באזור מבצעיתתעסוקה

 )מתוכננים המערכת צורבי לפי מזדמנת, תעסוקה -עזה
 נכבד, זמן הזה לפרק מוקדש לכאורה,ובלתי-מתוכננים(.

 נדרש בנושא הלימוד פרקי בכל מועטה. שתועלתואלא
 בלימוד עוסק אינו אך תרגולות, ולהכיר לשנןהצוער
 היסטוריות, דוגמאות לו ניתנות אין העקרונית;ברמה
 של הזה בסוג מבצעית בעיה לנתח יכולת רוכש הואואין

 פתרון. לה ולתתלוחמה,

 ? טקטית תובנה נוצרת האם*
 לוקים עדיין מהצוערים רבים הקצינים קורסבסיום

 )טיווח הסננו-טקטית ובמיומנות הטכניתבמיומנות
 הטקטית. ובתובנותם וכיריב(, פריצה תרגולותמרגמה,
 הנלמד את להשליך מאוד מתקשים הצוערים כיניכר,
 בתרגילי מהם הנירש אל לחימה לתורת בשיעוריםבכתה
 )תטל"ג( גיסות ללא טקטיים בתרגילים )תרמ"פ(,מפות

 הקרב בצורות בתרגילים מלא. סד'כ עםובתרגילים
 הבעיה - ומארב פשיטה התקפה, - יחסיתהמוכרות
 מוכרות הפחות הקרב בצורות חריפה. אינה אךקיימת,

 ממדים לובשת הבעיה - והתקדמות השהיה הגנה,-
 פלוגה - התרגיל רמת העלאת כאשר ביותר,גדולים
 ובמיומנות. בידע מהותיים פערים חושפת -וגדוד
 רמת ראשית, גורמים: מכמה נובע הזה העגוםהמצב
 אין שנית, לקויות; הדרכה בשיטות ורמתו הסגל שלהידע

 ובדרך הנלמד, החומר של הרבדה לבצע הזדמנותלצוער
 נתק קיים ואחרון, מעטה; או חד-פעמית, התנסותוכלל,
 והדבר בשטח, ההתנסות לבין העיוני הלימוד פרקבין

 המתחייבים. ההקשרים את לבצע הצוער עלמקשה

 ? בפיקוד-ובשליטה תובנה נוצרת האם*
 הקורס במהלך עיונית נלמד הנושא של המנהיגותיהפן

 נבחן צוער כל שבוע(. בת מנהיגות וסדרת)שיעורים
 המוטלות מטלות, ובשאר בתפקידים בתרגילים,בנושא
 לומר הסגל מסוגל הקורס בסוף הקורס. במהלךעליו
 צוער כל של מנהיגותו לגבי ביותר משמעותייםדברים
 לפתחה? די עשינו האם אךוצוער,
 בקורס וצוער צוער כל של האישית המנהיגותפיתוח
 מגבלות: כמה עקב ביותרשולי

 ולא קצרות-מועד, למטלות ביחס נבחן הצוער8
 שיידרש כפי זמן, לאורך כוח לבנות ליכולתוביחס

 קצין;בתפקיד
 ביכולתו ולא צוערים, להניע ביכולתו נבחןהצוער*

 חיילים;להניע
 מנהיגותית להתנסות מעטות הזדמנויותלצוער*

 וכמות התרגילים כמות מגבלת -בקורס
 לצוער.המטלות

 ומיושם בקורס, נלמד שליטה במיומנויותהשימוש
 מפקדי- של הפעלה העדר - המרכזי הליקויבתרגילים.

 הכתה מפקד של המעורער המעמד את חושף -משנה
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 בתרגילים שלהם למפקדי-המשנה ביחסם החי"ר.במערך
 המוכר הדפוס את ומעתיקים הצוערים, חוזרים)מ"כים(,
 על ישירות פוקד - לבד הכל עושה המ"מ קרי:להם,

 משימות, עליהם מטיל ואינו מ"כים, מתדרך אינוחיילים,
 עתידי פיתוח לפיכך, ובאימונו. הכוח בהכנתהקשורות

 יותר משוכללות שיטות לכלול חייב הקצינים קורסשל
 הקניית וכן וצוער צוער כל של למנהיגותו אישילפיתוח

 ובטיפוחם. מפקדי-משנה בבנייתמיומנות
 באיתנות עיסוק העדר*

 של תוצר-לוואי מעין מובלע, בנושא העיסוקעיקר
 להתמודד נדרש אינו הצוער בקורס. השוטפתהפעילות

 במיוחד, קשים - נפשיים או פיזיים, - אתגריםעם
 משקפת זו התייחסות דל. הוא בנושא העיוניוהעיסוק

 מגיעים הצוערים כי מפורשות(, )שאינן היסוד הנחותאת
 פוגע בקורס בחישול עיסוק וכי לקרב, מחושליםלקורס
 מוטלת הראשונה הנחת-היסוד טקטיקה. ללמודביכולתם

 השנייה ההנחה ומעמיקה. מחודשת בחינהבספקווחייבת
 כמ~'גיסט המתפקד צוער, בקורס. אמיתית מגבלהמשקפת
 להרים מאוד יתקשה מאוד, קשה תרגיל ומבצעבתרגיל,

 משהו וללמוד רגליו, לפני לנעשה מעבר עיניואת
 "חישול" תרגילי בין הפרדה כן, כמו הכוללת.מההתרחשות

 זמן. מגבלות עקב מעשית אינה "לימוד' תרגילילבין
 חישול לבנות היחידה הדרך הוא פיזי חישולהאם
 ? איתנות הבונות אחרות, פעילויות בקורס יש האם ?נפשי
 לעיסוק באיתנות העיסוק את לעשות צורך ישהאם

 נוסף. עיון דורש הללו לשאלות המענה ?מפורש
 הסגל של לקויה מומחיות*
 שאך )מד'כים(, 3תה מדריכי מעשרה מורכב פלוגהסגל
 בוגרי מדגנים מחמישה קצינים; קורס סיימו עתהזה

 )ממ"ח( מחלקה מדריכי מחמישה בחטיבות; מ"מתפקיד
 מד'כים מיתד. תפקיד בוגר וממ"פ %'פ; תפקידבוגרי
 חי'ר בלוחמת המקצועית ביכולתם לוקיםצעירים

 את להם הקנה שהקורס כיוון ולחנוך להדריךוביכולתם
 מזערית(. מעשית רמה - פירושה )כזכור, הבקיאותרמת
 חודשים שלושה )שייפתח הבא בקורס להדריך מנתעל
 שתי לקפוץ עליהם הקצינים(, קורס את שסיימואחר
 )יכולת בתחום שליטה רמת לרכוש עליהם מעלה:רמות
 בנושא להדריך יכולת לרכוש ועליהם מוכחת(,מעשית
 לפחות מקיים, הסגל שאר בתחום(. מומחיות)רמת

 דרגה להעלותו יש ולכן בתחום, שליטה רמתלכאורה,
 מומחיות. דרגת לכדי מעלהאחת
 אישית בהתנסות מגבלה*

 וממלא בלבד, אחד מחלקה תרגיל על מפקד בקורסהצוער
 פעם משיש, סגן של או )ממ"ש(, שבועי מ"מ שלתפקיד
 פעם-פעמיים צוער כל מתנסה בנוסף, בקורס.אחת

 או )תרבו'פים, תכנון בתרגילי - קרב צורת בכלבחשיבה
 של הרבדה מאפשרת אינה מעטה כה התנסותתטל"גים(.
 ההתנסות כאשר השתפרות מאפשרת ואינההידע,

 בתרגיל כמ"מ המתפקד לצוער, כשלה.הראשונה
 צמד ומ"פ יש ותיק(, למ"מ גם מאוד מורכב )תרגילממוכן
 מטלה היטב לבצע מאוד יתקשה הוא ומרגמות.טנקים

 בשלבים יותר פשוטים תרגילים כמה ביצע לא אםזו,
 - הראשון תרגילו יהיה המורכב התרגיל אםקודמים.
 להיכשל. סיכוייוגדולים
 אישית בחניכה מגבלה*

 יש )שלו והממ"ח צוערים( כמאתיים יש )שלוהמ"פ
 צוער כל אישית לחנוך מסוגלים אינם צוערים(כארבעים
 כאשר המד'כים, כתפי על בעיקר, נופלת, זו מטלהוצוער.



 מסדשלחול,ע' אלון, יגאל 4.ניתוחיהקרבות;סגירתתרגולותותרגולן)יעדמבוצר, שאינו מדריך-חניך, יחס - צוערים 15-12 מד"כלכל

303. תרגיל ולפחות וכו'(; פריצה בנוי, בשטחלחימה המזערי, כיחס 6:1 של יחס )מקובל ועיקר כללמיטבי

 לסגל תינתן האלה בשבועות קרב. נורת בכלאחד במשימתו המדיכ הצלחת אישית(. חניכה מאפשרשעדיין
 סיוע, גורמי כהפעלת בנושאים מקצועיתהעשרה אמון יחסי של מערכת ליצור ביכולתו מותניתכחונך
 וכיריב. מודיעין בעזרי מתקדםכשימוש מקצועית להם לתרום ביכולתו וכן הצוערים עםהדדיים

 את להכיר הסגל לומד שבו בסיסיות, הכנותשבוע* בהעדר אך הנוער; ממיטב הם המד'כיםומנהיגותית.
 את לומד לקצינים, בבית-הספר השוניםהגורמים במילוי מאוד מתקשה ה"מיטב" גם מתאימה,הכשרה

 בקורס, הציונים למתן הטכניקות ואתהעקרונות משמעותי כגורם נתפס אינו גם לכן,משימותיו'בחניכה.
 הכוננויות תפיסת לקראת עצמו ומכשירלומד הבכיר הסגל ובעיני הצוערים בעיני הצוערים,בהכשרת
 קליטת את ומכין לקצינים, בבית-הספרהמבצעיות החניכה נפגעת כן נפגע, המד"כ שמעמד ככלבפלוגה.
הצוערים. הצוערים. הכשרת ועמההאישית,

 לקורס מפתח הנה הסגל של וארוכה יסודיתהכשרה
 ללא הזה. בנושא הנחות ואין קיצורי-דרך איןמיצלח. חלקייםפתרונות

 איכותו אך - יסתיים ואף הקורס יתחיל נאותה,הכשרה
 רדודה.תהיה הרגלי-לימוד והקניית לדעת הצימאוןעידוד

 ועל-ידי עיון על-ידי קריאה, על-ידילמפקדים,
 ההרבדה שיפור* השיטה זו - ומבוקרים עצמייםחיבור
 שיטות: בשלוש נטפל הזהבנושא ולגילם לתנאי-השירות והמתאימההרצויה
 שיטה מאחורי המודל השלם. הלימוד מעגלאימוץ* הרצאות על לוותר אין כי אם הלומדים,של

 עיוני, בשיעור תחילתו מיטבי לימוד כי קובע,זו יש ולעולם ומכוונות. מפרשותמדריכות,
 העקרונות. את הממחישה דוגמה, במתןוהמשכו אין כי דעתם, את להרחיב מפקדיםלעורר
 בסיסית, ברמה מחשבתית התנסות מתבצעתאחר מאשר הצבא של לטיבו גדולהסכנה

 עם בסיסית. ברמה מעשית התנסות -ואחריה מפקדים ונוקשים. צרי-מוחיןמפקדים
 בשיעור מחדש המעגל נפתח הבסיסית הרמהסיום רחב- נאור צבא יעמידו ונאוריםמפותחים

 הביטוי היגיון. אותו לפי ונמשך יותר, מורכבתברמה וצמא-דעת.דעת
 צורות לימוד הנו שיטה לאימוץ בקורסהמעשי אלון4יגאל

 קרב, ינותח ואחר העקרונות, יילמדו תחילההקרב.
 בהמשך אי-מימושם. את או מימושם, אתהממחיש גם ולו להתגבר, תכליתם כאן, המפורטיםהפתרונות,
 מחשבתית. התנסות - תטל'ג או תרמ"פ,יבוצע הפתרונות רוב ומהליקויים. מהמגבלות חלק עלחלקית,
 בסיסית, ברמה מלא בסה"כ בתרגיל התנסותולבסוף, עדיין הם כך גם אך הסגל, הכשרת במהלך כברנבחנו
 הלימוד פרק פלוגתית. מעטפת וללא סיוע גורמיללא ושכלול. עיבוד הדורש גולמי, כליבבחינת

 ברמה וההשתלבות הסיוע גורמי בלימוד ייפתחהבא סגל הכשרת*
 אותטליגיםהפלוגתית/גדודיתכוללביצועתר%שים, לפחות. שבועות שמונה להימשך חייבת הסגלהכשרת
 אךברמה צורתקרב,והתנסויותבסד'כמלאבאותה את להכין מנת על נוספים שבועיים נדרשיםלמייפים
 מחשבתיות התנסויות שירבו ככל יותר.מורכבת כוללת: ההכשרה תכניתההכשרה.

והתנסויותמעשיות,כןיתוספועודרבדים,ותשתפר בהכנת מטלות המ"פ מחלק שבו הכנות,שבוע*
 להיום, נכון בקורס, הזמן מגבלתהמקצועיות. והסגלמכיןעצמו הסגל, לאנשי ותרגיליםשיעורים
 בכל אחד תרכר'פ ביצוע מאשר יותר לאמאפשרת עומדת זו קביעה מאחורי המטלות. העברתלקראת
 מפקד שעליו מלא, בסד"כ אחד תרגיל קרב;צורת אחר מישהו ולא עצמו, את מכשיר הסגל כיההנחה,
 . תטל'גים. כמה עוד וייתכנוצוער, לגלות הסגל את מכריח הזה העיקרוןמכשירו.

 בקורס התרגילים ברוב הקבוצתית. הלמידהשיפור* לכל הזדמנות מספק בהכשרתו, פעילהמעורבות
 שממנה עמדה, זו השורה. מן כחייל הצוערמתפקד מסוים, מקצועי תוכן בהעברת להתנסותאיש.סגל
 גמאמנוכחים -קשהמאודללמודמשהומהתרגיל לחנוך הסגל אנשי לשאר ומאפשר בו,ולהתעמק

 הרבה; לומד המתרגל המ"מ בסיומו:בתחקיר מתנסים עצמם והם המתודולוגית, ביכולתואותו
 כמעט החיילים אך פחות; לומדיםמפקדי-המשנהבחניכה.

 הצוערים את להביא מנת על דבר. לומדיםשאינם את המ"פ מתווה שבו ומנהיגות, ערכים סדרתשבוע*
 בתרגיל, במתרחש יותר גבוהה מעורבות רמתלידי בעבודתו. הסגל את שינחו הקווים, ואת הפלוגהרוח

 כל שבו תטל'ג, או תרמ"פ, לבצע יש תרגיל כללפני הסגל מתעמק שבה ימים, שלושה בת חניכהסדנת*
 המ"מ כשבחירת כמ"מ, תכנית לגבש נדרשצוער ומתרגלן. חניכה,בטכניקות

 או התרמ"פ, ביצוע גמר עם רק תיעשההמתרגל במודל מקצועי אימון של וחצי שבועותארבעה*
 המרכזית המגבלה אחרים, כבנושאיםהתטל'ג. ועל המפות תרגילי כל על מלא מעבר תוךהקורס
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 ברור לא כרגע הזמן. מגבלת היא הדברלמימוש
 בקורס. התרגילים בכל בר-היתכנות הדברהאם
 הקבוצתית הלמידה את לשפר ניתן שבו נוסף,תחום
 הקפדה ושימורם. תיעודם הלקחים, הפקת תחוםהוא
 חיוב וממוקדים, ענייניים ממצים, תחקיריםעל

 כל בסוף לקחים לסיכום דר"ח להוציא מתרגלמפקד
 מתרגלים מפקדים והכוונת מטלה כל ובסוףתרגיל
 בכוחם אלה כל קודמיהם, בלקחי לעיוןחדשים
 ההרבדה. ואת הלמידה אתלשפר

 ניתן מהתרגילים בחלק ההתנסויות. כמותהגדלת*
 מחלקה בכל כאשר לשניים, המחלקה אתלפצל
 תרגיל שיבצעו צוערים, חמישה-עשר-עשריםיהיו

 להשתמש כדאי כי נראה, חסר. בסד"כמחלקתי
 אף והדבר בסיסיים, בתרגילים דווקא זובשיטה
 הקודם. בקורס פעמים, מעט כי אםנוסה,

 החניכה יכולת שיפור*
 ליצור יש הסגל, בהכשרת החניכה ממד הדגשתמלבד
 לצוערים להיצמד מד'כ המחייבת מבנית, התניהבקורס

 אחד כל עם בחודש פעם לשוחח המד'כ עלשבפתתו.
 להשתפרות, דרכים ועל בקורס הצוער מצב עלמצועריו

 שיחה, - בקורס הנעשה על הערות מהצוערולקבל
 הוא כי תחושה, לצוער הנותנת הצוער, פיתוחשתכליתה

 והוא נשמעת, דעתו ההכשרה, במערכת משמעותיגורם
 להתייחסות.זוכה

 הכתתיים הציוותים על להקפיד ישבתרגילים
 ולא כתתו, את יחנוך מד'כ כל כי להקפיד, וישהאורגניים,
 במחלקה צופים וממ"ח מד"כים שלושה שבו מצב,ייווצר
 אינו מי'כ )לפעמים כתה לכל חונך מי'כ אין אםשלמה.
 אחר(, צוער של קרב נוהל חונך שהוא כיוון בתרגילנוכח
 בידו תהיה ובכך הצוערים, אחד החונך תפקיד אתימלא

 אופיינית משימה - כחונך עצמו את לתרגלהזדמנות
 תדריך לקבל חייב בתרגיל, כחונך המתפקד צוער,למ"מ.
 פירוט יכלול התדריך משימתו. לקראת סגל מאישפרטני
 בדבר הנחיה וכן בתרגיל )לה"נים( נדרשים והישגלקח

 בפלוגה, שגובשה דפית, - התצפית" ב"דפיתהשימוש
 נקודות לאבחן הלא-מנוסה החונך את לכווןותכליתה
 בתרגילים. לכשלאופייניות

 מלחמה למשחק מתרמ"פ*
 נוספים: יסודות שלושה ישולבו המסורתייםבתרמ"פים

 יידרש אלא הקרב, שדה לתוך "יצנרר' לא הצוער*
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 גרמני( )קצין פסטקהקולונל5. עם להתמודד כשיר לקצינים, בית-הספר משעריהיוצא מסגרת לקבוע עליו יהיה למשימתו. הכוח אתלהכין
 אמריקני: לעיתון בראיוןציין אכן, שביצענו, השינויים, והאם הקרב, שדהמציאות בעייתי נושא - קרב בנוהל השונים לשלבים.זמן

 המ"פ. וברמת הנר'מברמת
1 

 המצופים. הפירות אתנושאים
 ןןן

 הצן~עגב:ני"אצל
 אינו עוד הצוערגדודי1ם. הגורסים, יש ההוראה. שיטת את מהיסוד לבחוןנידרש מרשם ו/או פקודה לכתוב יסיים צוער שכללאחר*

 לשיטת בהתאם אבלסלימ, לאחר ורק הגדוד, ברמת להתחיל צריך המ"מ לימודכי שייערך מלחמה, .במשחק התרמ"פ יימשךקרב,
 שני שלנו, העקיבההאימוז הנמוכות ברמות להתמקד יש זו רמה של מעמיקלימוד מד'כ, נגד צוערים ארבעה-חמישה שלבקבוצות
 ברמת תחילה הצועראת הרי מופרכת, זו גישה כי לכאורה, נראה, אם גםיותר. תורפתה. בנקודות התכנית את לתקוףשתפקידו
 לעצמו יוצר הוא כך,הגדוד. יסודית.4 בחינה מחייב גרמניה בצבא מימושהעצם )ולכן, דינמי קרב שדה המייצג המלחמה,משחק
 לו שתאפשר הבנה,מסגרת כי בטוח, לא הקורס. אורך את היסוד מן לבחוןנידרש תבניתו את לבחון צוער לבל יאפשר יותר(,ריאלי

 יפעיל כיצדלדעתלמהלשר'ואל להסתמך הבלל-עולמית ובנטייה המסתבכתבמציאות משוב צוער בל מקבל זו בשיטה למעשה, אויב.נוכח
 יוכל לא הוא מחלקתו.את הכשרה, בדפוסי להישאר ניתן מקצועיים, צבאותעל בעבר. אפשרי היה שלא שכמעט דבר לתכניתו,אישי

 בכל הגיוניות החלטותלקבל כי, יתברר, אם ויותר. שנה ארבעים לפני מקובליםשהיו מנהיגותיים, אירועים ישולבו המלחמהבמשחק*
 או להפימחלקהשוגע הוספת שמלאכת אסור הקורס, את להאריך ישאכן, ובהתנהגויות למשימתו, הכוח בהכנתהקשורים

 יחידתו ~שתלבתכיצד את לבחון עלינו יהא טלאי. על טלאי תיעשההתכנית שילוב המחלקה. בתוך קבוצות ושל פרטיםשל
 הכוללתו' הגדודיתבתמונה הקצינים. בקורס וכלה מהגיוס החל ההכשרהמערכת את יביא לחימה, כדי תוך המנהיגותייםהאירועים
 Ga~ette,)(:orps Marine התקופה, לכלל להכשרה מיטבי מודל לבנות עלינויהא הטקטי. הרובד על נוסף ברובד לחשיבההצוער

 קובר ואבי עופרצב,6 גבוהה מוכנות לרמת נידרש אחר בפרט. הקציניםולקורס ללחימה ביחס תחקיר ייערך המלחמה משחקבתום
 וכמות, איכות)עורכים(, הכבדות העלויות על ולהובילם, מערכתיים, שינוייםליזום לנוהל זהה התחקיר נוהל כאשר הקבוצות, אחתשל

 ע'10. 1985,מערכות, בהגדרת לחולל יכול שזה השינוי, ועל בכך,הכרוכות התחקיריקיףאתהתחקיראחרתרגילבסדינמלא.

 לקצונה הרמטל'לאיגרת7. עדיפויות.סדרי המנהיגותיים האירועים ואת הטקטייםהאירועים
 מערנות תשל'א'הזוטרה' הכוח מכפיל הוא האדם כי תמיד, לזכור עלינולבסוף, מלחמה משחק לכדי התרמ"פים הרחבתבמשחק.
 ' ' '" במערכת, מרכזי עוגן הנה הכשרתו וכי האמיתי,היחידי הזה לשלב כה עד שהוקדש ממה יותר רב זמןתגזול

 עליו לכן, לפיו. קו מיישרות תת-המערכות שארשכל עדיין הקורס מבנה על הזה הנוהל השפעתבלימוד.
 האמצעים. בהשקעת עדיפויותינו סדרי בראשלעמוד בחינה.דורשת

 מאמרים קובץ "מערכות" הוצאת פרסמה שנים כמהלפני
 העורכים: ציינו לקובץ המבוא בדברי וכמות. איכותעל הדמיונית המחלקה*

 שישופרו, ככל וישופרו האיכות, מרכיבי יהיו אשריהיו דמיונית, מחלקה נוכח תיעשה ללחימה המחלקההכנת
 ייחודו האדם. תמיד יהיה המרכזי האיכותמקדם לצוער הקורס. בראשית היכרות הצוער יעשהשאתה
 המעניק הקומבינטורי, בקושרו טמון האדםשל גיבוש, רמת מקצועית, רמה המחלקה: של "תמונה"תוצג

 פשוט מתימטי מסיכום בהרבה החורגת איכות,לכוח תעבור המחלקה וכו'. במחלקה טיפוסיםהלכי-רוח,
 האדם שכזה בתור איכותם. ושל מרכיביו כמותשל מסוימים שינויים יגרור קרב כל כאשר לתרמ"פ,מתרנויפ

 ועליו ההכרעה, את מכל יותר המתנה הגורם,הוא הבא. הקרב לקראת מחודשת הכנה שיחייבובה,
 .הצבאי. הכוח בבניין הדגש את ולשים להוסיףיש חזון את לתכנן צוער כל יידרש הקורס סיוםלקראת

 הרמות, בכל המפקדים את לטפח חשובבמיוחד החדש. לתפקיד הכניסה עם פעולותיו ואת שלוהמ"מ
 בצבא, והחינוך ההכשרה תהליכי במוקדולהעמידם יזכה והצוער בקורס, מסכמת כעבודה יוגש המ"מ""חזון

 תחבולות לעשות תבונה בתוכם ישלבו כיולהבטיח,. גיבושה. במהלך צמודהבחניכה
 להם.7 הכפופים עלמנהיגותסיכום ולהקרין הלחימה בעומס לעמוד נפשותכונות

 מיותרת. נוספת מלה כל כידומה,

 ותכשירו לבכם, את כך על שתיתנו הראוימן
 ישראל מדינת הקשה. לעבודהעצמכם
 מאמין לישראל הגנה צבא בצבאה.בוטחת
 מחייב הזה האמון הצעירים.במפקדיו

% שושנ11 יאחו תם השפוייס, ,,ש21הנת11)1ת יאמד1ם
 הכשרה,שיטות

 ונשפרי
 כבדי-משקל, נושאים ייוותרו

 מיטבי לקורס מודל בידינו יהיה לא בחינתםשללא
 אובייקטיווית, מערכת ליצור נידרש קצינים.להכשרת

 "המוצר', האם לנו, לומן שתוכל להערכה, שאפשר,ככל
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