
מיצוו-חובליםקורס
פוטנציאלשלמרבי

העילית
שיעוראתמשמעותיבאופןשהגדילהחדשה,הדרכהתפיסתחובליםבקורסהונהבה1994באוגוסט

המחמירותלדרישותהנוגעבכלכלללהתפשרבליוזאתבהצלחה,הקורסאתהמסיימיםהצוערים

בקורסשהשתתפותוצוערבדולה:חשיבותישבהצלחההמסיימיםשיעורלהבדלתהקורם.של
בזבוזגםאלאלטמיון,שיורדתגדולההשקעהמהווהרקלאהמתקדמיםבשלביומוססקתחובלים
לשרתמכדיקצרזמןכללבדרךלונותרחובליםקורםאתעוזבשצוערלאחרפוטנציאל.שלעצום
יכולאינוצה"לשבמועמדים.הטוביםשלפוטנציאלבאי-מימושלמעשהומדוברמשמעותי,שירות

הזאתהמצוינתהחבורהאתדווקאלאבדלעצמולהרשות

מעטיםשלחגיגהמבוא:
שלההדרכהלבסיסהבאיםפניאתשקידמההדגלים,שורת
האורחיםאתכיוונובלבןחייליםחג.אווירתבישרההים,חיל

באותוהטקס.רחבתלעברהארץרחבימכלשנקבצוהרבים
בצה"לוהיוקרתייםהארוכיםהקורסיםאחדהסתייםהיום

חובלים.קורס-
במקומותיהם,התיישבוהאורחים

שנמצאיםהזוטרים,בצועריםמביטים
כשהםהקורס,שלבעיצומועדיין

הטקסרחבתעלמקומםאתתופסים
בית-רס"רשלהחדותפקודותיולקול

לקצינים.הספר
ומוכן.ערוךהמסדר
--...---------

ולאקפדניבמיוןנבחרהאשרהזאת,הקבוצההזה?"לרגע
הזה.במאמראדוןשבוהנושאהיאהסיום,לקוהגיעה

יםוקציניחובלים,קורסמסתייםחודשיםארבעהבכל
הלוחמות.היםיחידותשלהפיקודילמערךמצטרפיםחדשים
החילמפקדבפניתחקירמתבצעקורסכלשלבסיומו

ומידתהמסיימיםאינות

הפיקודלמשימותהתאמתם
הןמיועדיםהםשאליהן

בתהליךמשימת-העל

ההכשרה

שובהעולההמסרהבכיר.והפיקוד

לרכזמנחההתחקיריםמסיכומיושוב

מיצויאתלשפרבמטרהמאמץ

צועריבקרבהאנושיהפוטנציאל

הקורס.
התבצעה1994בקיץ

בבית-הספר

עבודה,היםחילשללקצינים
שיעוריאתלשפרהייתהשתכליתה

פניאתקידמההתזמורתתרועת

מיוםעברוהםארוכהדרךהמסיימים.

שבוהמרגש,לרגעועדלקורסשנבחרו
הקצונה.דרגותאתיקבלו

אתבמבטיהםליווהזוטריםהצוערים

בעלייתההקטנההמסיימיםקבוצת

במוחםחלפההסתםמןהטקס.לרחבת

בטקסאצעדאניגםהאם"המחשבה:
יגיעלאלקורסמחבריימיכן,ואםהסיום,

הפוטנציאלשליותרטובלמיצויולהביאבקורסההצלחה

ברמההסוגיהאתינתחזההמאמרהקורס.במתחיליהטמון
תוצאותאתויציגשבוצעובפעולותידוןהתיאורטית,

שלבפרספקטיבההעבודה
ןמז.1

ההצלחהשיעורישלחשיבותם
ההצלחהלשיעורחשיבותישהאם

בהחלטזוחובלים?בקורס.
באיכותבעיקרלהתמקדצריךהחילפיקודרלוונטית.שאלה

איכותואכןבקורס.ההכשרהאתהמסיימתהקצונה



התאמתםומידתהמסיימים
שאליהןהפיקודלמשימות

משימת-הןמיועדיםהם

ההכשרה.בתהליךהעל
פשרות.איןהזהבנושא
אלהרקהקורסאתיסיימו
מלאהבהצלחהשעמדו

המבחניםבשרשרת
מסלולאשרוההתנסויות,

והתובעניהארוךההכשרה
אשראלהרקלהם;מזמן

ביםלפיקודהתאמתם
שלדורותבוודאות.הוכחה
שירותשסיימוים,קציני
מלאה,ובהצלחהמלאקרבי
ודועיי.2אתממלאהקורסאכןכיהחיוביהמשובהם

ראוייםאכןהסיוםקועלהעומדיםהאםהשאלה,על
בחיוב.להשיבאיפואניתןשם,לעמוד

אתשהתחילואלהמביןהאםהיא:המשלימההשאלה
להגיעיכוליםשהיוכאלהישהסיוםלקוהגיעוולאהקורס

התשובההקצונה?דרגותאתלענודראוייםולהיותהגמרלקו
לעשותאיפואניתןמהשכן.נראההיא:הזאתהשאלהעל
מביןצועריםשיותרכךלידיולהביאהפעראתלצמצםכדי

אחרות,במיליםאו,הגמר,לקויגיעואכןהקורסמתחילי
חובלים?בקורסהמצליחיםשיעוראתלהעלותניתןכיצד-
הזה.המאמרהמשךיעסוקבכך

אכנסבטרםעליהלהשיבשישנוספתשאלהוישנה
בהעלאתלעסוקחשובמדועוהעובדות:התהליכיםלניתוח
הצבאנותןממילאכילטעוןניתןהריההצלחה?שיעור
לקורסיםראויאנושיפוטנציאללאיתורמשמעותיתעדיפות

והקורסיםחובליםקורסטיס,קורסדוגמתהיוקרתיים,

מספרוסיירות.ימיקומנדולוחמיצוללנים,להכשרת
ההתאמהחוסרהיקףמראש,ידועוהמפקדיםהלוחמים

שיטחובליםקורם

ראוייםבוגריםהגמרלקו
ובכמותבאיכות

בשיעוראולםהנדרשות.
נפליםשלגדול

היוקרתייםמהקורסים

זאתבכלטמונהצה"לשל
קשה:מערכתיתבעיה
הגיעומהםרבים

מלאיהאלהלקורסים
נתוניובעלימוטיווציה

ביותרמהגבוהיםאיכות
המלש"בים.בקרבשיש

-נפסליםהםכאשר
שלמהשנהלאחרלעיתים

לאחרואףהכשרהשל
רביםבמקריםאךלשרת,ממשיכיםהם-יותרארוךזמןפרק

הפוטנציאלאתממצהשאינומשמעותי,לאבשירותמדובר

מרכזיות:סיבותשתיישהזהלאי-המיצויבהם.הגלוםהרב
כדאילאשלצבאהיאהמערכתיתהסיבהואישית.מערכתית

שנותשתירקלושנותרומינוסףארוךהכשרהלתהליךלנתב
אובדןהיאהאישיתהסיבהמכך.פחותאףאושירות

להגיעהצליחושלאצעירים,ולוחמיםצועריםהמוטיווציה.

ובמקריםאישי,ככישלוןזאתתופסיםהנכסף,הסיוםלטקס
שירותםאתלסייםברצוןתסכולםאתמבטאיםרבים

ניירת"אוסיירת"העממיהביטוימחייבת.ולאקלהבמסגרת

קרובותלעיתיםהנעיםרבים,צעיריםשלתפיסתםאתמבטא
לקיצוניות.מקיצוניות
צה"לשלהיוקרתייםבקורסיםההצלחהשיעורישיפור

הזאתהקבוצהאתאיפואיקטין-חובליםקורסזהובכלל-
ש"הולכיםמוטיווציהוחדוריביותראיכותייםחייליםשל

הצבא.מבחינתלאיבוד"
שיעוריאתלשפרלרצון-כלכלית-סיבהעודוישנה

צוערכלשלהכשרתובתהליךהיוקרתיים.בקורסיםההצלחה
מאודהרבהמושקעיםחובליםבקורס

ים,בשעותמדוברואמצעים.משאבים
ציודבהפעלתסימולטורים,בשעות

הגדולהההשקעהכלוכו'.מתקדם
אינוצוערכאשרלטמיון,יורדתהזאת
ככלמחריפהוהיאהסיום,לקומגיע

ולאבקורסיותררבזמןשההשהצוער
דבר.שלבסופואותוסיים

כמותהייתהאילוכן,עליתר
אתלסייםשעתידיםבמירקמושקעתהמוגבלתהמשאבים

הםשאליהלזומעבראףעולהבוודאירמתםהייתההקורס,
המבוזבזיםהמשאביםאתלנתבהיהניתןלחלופיןמגיעים.
המגבלותבשללמימושניתניםאינםשכיוםאחרים,לצרכים

התקציביות.

5

יזזי"1

יםלקצונתהסמכהשפופםחודש,כ-20ההכשרה:משך

שלנכוןתכנוןולכןהוא,גםידועההכשרהבתהליךהמתגלה
הנדרשהמספראתיבטיחהאלהלקורסיםםיב"שלמ3הפניית
והמפקדים.הלוחמיםשורותלמילוי

איכותייםמלש"ביםומאותעשרותנכונה.הזאתהטענה
שיגיעוהמבטיחבהיקףהאלהלקורסיםשנהמדימופנים
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החובליםקורסשלייחודיותו
הים.בחילהיםלקצונתההכשרהמסגרתהואחובליםקורס

שהואבכךבצה"לאחרותלהכשרותבהשוואהייחודיהקורס
המלש"בים,אוכלוסייתמקרבהצועריםמרביתאתמאתר

לקורסהגיוס.לפניעודמתבצעוהמיוןהאיתורתהליךכלומר
מטירונותהיישראליומגיעיםחניכיונוסף:ייחודימאפיין

שלבכחוגרים.שירותמסלוללכןקודםשעברובליקצרצרה,
ונמשךהגיוסלאחרמיידלמעשה,מתחיל,לקצונההצוערות

הפיקודמקורסישונההדברבים.פיקודלתפקידיההסמכהעד
הפלוגותמקרבהצועריםאתהמאתריםבצה"ל,האחרים

וסיימוכחייליםבשירותהתנסושהללולאחרהסדירות,
החיילות.מסלולאתבהצלחה

מתבססתבקורסההכשרהמתבצעתשעל-פיההתפיסה
והכשרתםגיוסםלקורס,המתאימיםמלש"ביםאיתורעל

ועדמגיוסוההכשרהמהלךכלאתעוברהצוערלקצונה.
דרגותשלקבלתן
מפקדוהיותוהקצונה

שהיהבלאחייליםעל
ומצעב.4חייל

הצועריםהכשרת
שלושכוללתבקורס
המר-המגמהמגמות.

עוסקשבהכזית,
מגמתהיאהזה,המאמר
המגמהצועריהשיט.

למפקדימוסמכיםהםובסיומום"יפ)(,7ימיפיקודלקורס
בט"ש.למשימותכלי-שיטעלולפיקודמחלקות

מתמקדתלקציניםבית-הספרמפקדישלאחריותם
לצמצםניתןלכןהקורס.במהלךהמתקייםההכשרהבמקטע

יחדהחובלים.קורסבמסגרתהצועריםלהצלחתהדיוןאת
בראייההזאתהסוגיהאתלבחוןשישסבוראניזאתעם

מפקדיאתהמכשירכולו,בתהליךולדוןיותררחבה

הבט"ש.ספינותמפקדיואתובסטי"ליםבצוללותהמחלקות

קורסמקטעים:משלושההזאתהתקופהמורכבתכאמור,
ימי.פיקודוקורסמבצעיתביחידהשירותחובלים,

ביחידותההסמכהביעדיעומדיםשאינםקצינים,
שאינםבפי"ם,קציניםלפי"ם.נשלחיםאינםהמבצעיות,
ביםהפיקודממסלולנפלטיםהקורס,בגמרמוסמכים
אתלראותחשובאלטרנטיביים.בתפקידיםומשובצים

קורסבמהלךבהצלחהדניםכאשרבמיוחדהכולל,התהליך

מחלקהלמפקדההכשרהמסלול

מחלקהלמפקדהסמכהשפופםחודשים,45-30ההכשרה:משך

מגמתבוגריהיםקציניבים.פיקודלתפקידימוכשריםהזאת
השיטכליעלהפיקודשדרתאתהמהוויםהקציניםהםהשיט

בים.הלוחמותהיחידותועל

מגמותשתיבמקבילפועלותהשיטמגמתעלנוסף

השטה.מערכותומגמתאלקטרוניקהמגמת-נוספות

המגמות
ואתהאלקטרוניקה"חובלי"אתמכשירותהלאה5

הבאיםבשלביםההצלחהבשיעוריירידהשלתהליךיתפתח

בהכשרה.

אי-ההצלחהוגלס~5ה5~
היםחילשללקציניםבבית-הספרהתבצעה1994בקיץ

בקורסההצלחהשיעוריאתלשפרהייתהשתכליתהעבודה,
בוגריההשטה".מערכותחובלי"

להתפתחמיועדיםהאלההמגמות

עללפיקודהכשרתםמסלולבהמשך

ומערכותהאלקטרוניקהמחלקות

ובצוללות.הטיליםבספינותההשטה

אדוןלאהנוכחיהדיוןבמסגרת

השיטבמגמתאלאהאלה,במגמות

בלבד.
נמשכיםהשיטבמגמתהלימודים

מחמישההמורכביםחודשים,כ-20

אחד.כלחודשיםארבעהשלשלבים

ופיקוד,ימאותהם:השלביםחמשת
מתקדם.וסטי"ל

טובייתאתלבחוןשישטבוראני

קורםבמסגרתהצועריםהצלחת
יותררחבהבראייההחובלים

אתהמכשירכולו,בתהליךולדון
בצוללותהמחלקותמפקדי

ספינותמפקדיואתובטטי"לים
הבט"ש

שליותרטובלמיצויולהביא
בתחילתההקורס.מתחיליפוטנציאל

יסודתנאינקבעהמטהעבודתשל
פשרותיהיולאהתוכנית:לביצוע

כלומר,מהצוערים.הנדרשבסטנדרט
בקורסההכשרהבתהליךהצלחה
מתורגמתלהיותצריכהחובלים
הכולל.ההכשרהבתהליךלהצלחה
חלקכימראההעברנתוניניתוח

מסלוללאורךבאי-ההצלחההארי
הסמכהועדמגיוס-הכוללההכשרה

משוםוזאתחובלים,
בשיעוריששיפור

במהלךההצלחה
להשפיעצריךהקורס

ההכשרהתהליךעל
כישלוןזהיהיהכולו.
אםהתהליך,של

לשיפורבהמשך
ההצלחהבשיעורי
חובלים,קורסבמהלך

סטי"למכין,יסודות,

לשירותהצעיריםהקציניםמוצביםהקורססיוםלאחר
ובספינותבצוללותהטילים,בספינותהכשרהולהמשך
ההדרכהלבסיסחוזריםהםהנשכ6שלתקופהלאחרהבט"ש.

בקורסמרוכז-בט"שספינתמפקדאומחלקהקציןלתפקיד
השיפור.מאמץעיקראתלרכזישבוכינקבעלכןהחובלים.

רגרסיהחלהלאבקורסהשיפורשבעקבותלוודאכדיאולם
התהליךהצלחתאתלבחוןישכיהוחלטההכשרהבהמשך
שלמתחילתו-כולהההכשרהשלבראייההחובליםבקורס
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למפקדיוההסמכהפי"םקורסלסיוםועדחובליםקורס

בט"ש.כליעלולמפקדיםמחלקות

בית-הספרשלהפסיכולוגמבצעתפקידובמסגרת

ובמסלולבקורסההצלחהנתוניעלשוניםמחקריםלקצינים

משמשיםהאלההמחקריםהים.קצונתשלהכוללההכשרה
עתידי.ולתכנוןלקחיםלהפקתותהליכים,מגמותלניתוח

1988-במחזוריםהשיטבמגמתהנפלשיעורימבדיקתי

הבאה:התמונהמצטיירת1993

החובליםקורסאתהתחילוהזאתהתקופהבמהלך*

קצינים.ר53סיימוהימיהפיקודקורסאתצוערים.587

אי-הצלחהובשיעור26%שלהצלחהבשיעוראיפואמדובר

74%.של

ההכשרהשלביבשלושתההצלחהשיעוריניתוח*

שיעורילשיפורשיובילופעולותולהתניעהראשונים,

השלבים.באותםההצלחה

והפסקתיזומההשתתפותהפסקת
עצמיתהשתתפות

מתאיםשנמצאצוער,מדועלאי-הצלחה?הגורמיםמהם

אינוהקורסיאתלהתחילונבחרקפדנייםמיוניםלאחר

המתחילצוערכלהריההכשרה?בדרישותלעמודמצליח

אותולסייםפוטנציאליתיכולתבעלהואהקורסאת

הסיום.לקומגיעיםאכןהמתחיליםכללאבפועל,בהצלחה.

הופסקהשהשתתפותםהצוערים,קבוצתאתלחלקניתן

שהשתתפותםאלהעיקריות:קבוצותלשלושהקורס,במהלך

אלהיזומה),הפסקה(מדריכיהםביוזמתהופסקהבקורס

אתלעזובשבחרו

הפ-(מרצונםהקורס

ואלהעצמית)סקה

בגלללפרוששנאלצו
בדי-רפואיות.סיבות

שלההתפלגותקת
אי-ההצלחהמרכיבי

1994לאוגוסטעד

65%כימראה
קורסאתמהעוזבים
זאתעשוהחובלים

החלטהבעקבות
בית-פיקודשליזומה

בקורסהשתתפותםהמשךעלויתרו29%לקצינים;הספר

רפואיות.מסיבותהקורסאתלעזובנאלצוו-6%מרצונם,

לכךהמרכזיתהסיבההיאיזומההשתתפותהפסקת
הזאתבקבוצההחובלים.קורסאתמסיימיםאינםשצוערים
כפיהנדרשים,ההישגיםאתהשיגושלאצועריםנמצאים

יזומההפסקהלקצינים.בית-הספרעל-ידימוגדריםשהם

בעיהשלרקעעלכללבדרךמתרחשתבקורסההשתתפותשל

אוהפיקודיהמקצועי,בתחוםנמוכהרמהשלאוכלשהי
שכשלצוערפשרות.איןהנורמטיביבתחוםהנורמטיבי.

המקצועיבתחוםאולםבקורס.ימשיךלאהזהבתחום
וחניכהמרוכזתהשקעהבאמצעות-לעיתיםניתןוהפיקודי

הנדרשת.לרמהולהביאוהצוערציוניאתלשפר-צמודה
נשקלתוהפיקודיהמקצועיבתחוםגבולייםבמקרים

לצבורלצוערהזדמנותמתן-שלב"ל"השהייתהאפשרות
זמןלאחרהחובליםלקורסוהחזרתומבצעיתביחידהניסיון

המקורילמחזורחוזראינוהצוערכזהשבמקרהמובןמה.

יותר.צעירלמחזוראלאהיה,שבו

השיטבמגמתהמחזוריםעשרתשלסטטיסטיתבדיקה

כימראה1994,אוגוסטלמחזורשקדמוחובלים,בקורס

מכלל44%עלעומדהיזומותההפסקותשלהממוצעהשיעור
הקורס.מתחילי

הכיש-כיהראה

מתרכזיםלונות

החו-בקורסבעיקר

הד-בהמשךבלים.

מאודהצטמצםרך
הכישלונות.שיעור

הכי-שיעורילהלן

אחדבכלשלונות

השלבים:משלושת

בקורס-
חוב-

שיעורהגיעלים

ל-29.3%ההצלחה

צו587התחילו(

אי-ההצלחהת8גלפצוה

1994אוגוסטלמחזורשקדמוהמחזוריםעשרת
ר*צו"8

ש*ש*נ""_נ

קצינים).172סיימוערים;
קורסבוגריכקציניםהראשוניתהשירותבתקופת-

ל-93.6%ההצלחהשיעורהגיע-לפי"םהיציאהעד-חובלים
קצינים).161סיימוקצינים;172התחילו(

ל-95%ההצלחהשיעורהגיעימילפיקודבקורס-
קצינים).153סיימוקצינים;161התחילו(

קורסבסוףמ-29%ירדבהכשרהההצלחהשיעור*
שלמתחילתו-כולוההכשרהמסלוללאורךל-26%חובלים
וספינותמחלקותלמפקדילהסמכהועדהחובליםקורס
ימי.לפיקודהקורסבסוףבט"ש

השוניםבשלביםההצלחהחוסרשלההתפלגותבדיקת
בתחילתהתרחשוהכישלונותמרביתכיהראתההקורסשל

השלביםלקראתופחתוהלכואי-ההצלחהשיעוריוכיהקורס,
ולכןהפרט,עלהואהדגשהמתקדמיםבשלביםהמתקדמים.

האלהבשלביםהצלחהחוסרההצלחה.בחוסרשיטתיותאין
בדידאירועהואמקרהכלולכןאינדיווידואלי,למקרהמיוחס

ניתןהזוטריםבשלביםזאתלעומתעניין.שללגופוהמנותח
לקבץניתןשאותםזהים,מאפייניםיששלכישלונותלראות

שלאופטימיזציהקבוצתי.באופןבהםולטפללקבוצות
הגורמיםבניתוחלהתמקדשישלמסקנהמובילההתהליך

בשלביםובמיוחדהחובלים,קורסבמסגרתלאי-ההצלחה
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בקורסהשתתפותםאתשהפסיקוהצוערים,לקבוצת
שעמדומיכלמשתייכיםעצמית,בחירהמתוךהחובלים
במהלךאךבהכשרה,התחילוהמיון,בדרישותבהצלחה
להצביעקשהבו.להמשיךרוציםהםשאיןהחליטוהקורס

אתלהפסיקצועריםשללהחלטהספציפיתסיבהעל
אישית,בהחלטהמדוברהחובלים.בקורסהשתתפותם
להמשיךאנרגיהחוסרכגון:סיבות,שלמגווןעלהמבוססת
מאי-מימושאכזבהעניין,חוסרהקשיים,עםלהתמודד
חששקיצו,אתרואיםשאיןארוךהכשרהמסלולציפיות,

אותי")ידיחו"(בקורסההשתתפותשליזומהמהפסקה

העיקרייםההכשרהדפוסי
מחזורעדהצועריםשלהכשרתםאופןשלמדוקדקניתוח

עיקריים,דפוסיםבשנינעשתהזוכיהעלה1994אוגוסט
וריאנטים).מספרהתפתחושסביבם(
שיטת"לכינוישזכהמכשיר,דפוסהואהראשוןהדפוס
על-פיהיוצר.בידחומרבצועררואהואשרהטיפוח",
ולהכיןלהכשירללמד,הואהקורסתפקידהזאת,התפיסה

התפיסה,עלנסמכתהזאתהגישהלתפקידו.הצועראת
אותולסייםראוייםאכןלקורסשהתקבלוהצועריםשמרבית
יקבלורקאםהסיום,לקולהגיעיוכלואכןהםוכיבהצלחה,

התנסותהדרכה,די
הזההדפוסותרגול.

ביותר.הנפוץהוא
הואהשניהדפוס

שזכהממיין,דפוס
שיטת"לכינוי

על-פיהכיסוח".

הזאתהשיטה
ומכשיריםמלמדים

שלבדרךהצועראת
בחינה,ושלהתנסות

שאלהתפיסהמתוך
בהצלחהיעמדואשר

רקיגיעוהסיוםלקוים.קצינילהיותראוייםאכןבמסלול,
העיקריחסרונההמכשולים.מסלולאתבהצלחהששרדומי
כישלונות:שלגבוהלשיעוראחריותההואהזאתהגישהשל

הסיוםקואלמגיעיםהזאתבשיטהמתנהליםאשרבמחזורים
בודדים.רק

שלהנהגתועל-ידילמשלהדפוסים,שניביןלשלבניתן
בהמשךמכן,לאחרהקורס.שלהראשוןבשלברקממייןדפוס

הזאתהמשולבתהגישההמכשיר.לדפוסלעבורניתןהקורס,
העובדהרקעעלבעיקר-המיוחלתלתוצאההובילהלא

הבוחניםבמבחניםהצוערעומדהקורסמשלבישלבשבכל
הצלחהמבטיחהאינההראשוןבשלבוהצלחהשונות,יכולות

בהמשך.גם

התסיפהבנויהשמהםהיסודות
הראשוניםצעדיואת1994אוגוסטמחזורהחלכאשר
שזוהנחהמתוךההכשרהתפיסתאתליישםהוחלטבקורס,
הקורס.בצועריהטמוןהפוטנציאלשליותרטובלמיצויתביא
צעדיםשלשורהנקבעוהניתוח,מלאכתשהושלמהלאחר
ההכשרה.לתפיסתהבסיסשהיו

להדרכהבקורס.המדריכיםעלמבוססתההכשרהתפיסת
שסיימוחובלים,קורסבוגרימצטיינים,יםקצינינבחרים
מחלקהעלאובט"שספינתעלאחתפיקודקדנצייתלפחות

המצטייניםלרובנבחריםשלהדרכההעובדהבסטי"ל.
מחייבתהלוחמות,ביחידותגםמאודשנחוציםשבקצינים,

בדיקהוכדומה.
שלסטטיסטית

המחזוריםעשרת
בקו-השיטבמגמת

שקדמוחובלים,רס
אוגוסטלמחזור
כימראה1994,

הממוצעהשיעור
ש-הצוערים,של

להפסיקהחליטו
השתתפותםאת

כ-עלעמדבקורס,

ממתחילי20%

יינ441
קקיי:/

הקורסמתחיליהתפלגות
1994אונוסטלמחזורשקדמוהמחזוריםעשרת

לחה
32'

ע.
4
ויתוררפואי

4562056

מאפייניביןדמיוןהעלתהבדיקהכילצייןראויהקורס.

החובלים,קורסאתלנטוששהחליטוהצוערים,שלהפרופיל

בהצלחה.הקורסאתשסיימומילבין
בקורסהשתתפותםאתלהפסיקשנאלצוהצוערים,

שהבעיהמילשניים:נחלקיםרפואיות,בעיותבגללהחובלים

לאאךהקורס,לפניעודאצלםקיימתהייתההרפואית

נוצרההרפואיתשבעייתםומיהמיונים,במהלךנתגלתה

הקורס.במהלך

אךבודדים,צועריםכללבדרךכוללתהראשונההקבוצה

מאמץכללעשותשישתקלהבבחינתהואומקרהמקרהכל
ממנה.להימנעכדי

הבעיותהתפתחושאצלה-השנייהלקבוצהבאשר

בבעיההיהשמדובראימתכלהרי-הקורסבמהלךהרפואיות

לצועריםאיפשרוסביר,זמןבתוךשנפתרהזמנית,רפואית

היו,שבולמחזורלאכמובן,כי,אםהחובלים,לקורסלחזור

יותר.צעירלמחזוראלא

בעיהשבהםמקרים,קיימיםכילצייןישהדבריםבשולי

לירידהביטויאלאאינהוהיאלפתע,צצה""רפואית

שיט,במגמתהחובליםמחזוריעשרתשלבדיקהבמוטיווציה.

הממוצעהשיעורכימראה1994,אוגוסטלמחזורשקדמו
מכללכ-6%עלעומדרפואירקעעלההשתתפותהפסקתשל

הקורס.מתחילי

המאלצותייחודיות,רפואיותסיבותעללהצביעניתןלא
החובלים.קורסאתלנטושצוערים
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אכןשהםלכךעירנייםלהיותלקציניםבית-הספרמפקדיאת
אלהואתהאלההקציניםאתההדרכהלתפקידימקבלים
בלבד.

ומאמץלשיפור,הבסיסיתהפלטפורמההיוהמדריכים
ההדרכה.בשיטתהשינויאתלהנהיגכדיבהםהושקעניכר

הכרחיתנאיהייתההמשימהלהשגתהמדריכיםהירתמות

המתאימיםשלההכשרהתהליךעלדגשהושםלהצלחה.

לגייס""כדיהתפקיד.במהלךשלהםאישיפיתוחועללהדרכה

על-ידישהונחתהסימולציהנבנתהלתהליךהמדריכיםאת

להתנסותלמדריכיםאיפשרהדברבית-הספר.שלהפסיכולוג
לקבלישוכיצדהקורסבמהלךהצועריםאתלהעריךישכיצד

בסיסעלנבנתההסימולציהדרכם.להמשךביחסהחלטות
בקשייםמלווההייתהבקורסשדרכוצוער,שלאמתנתוני
הפסקתעללהמליץההדרכהלסגלהיורבותסיבותרבים.

למסלולשליחתוועלבקורסצועראותושלהשתתפותו
שתמכוהמדריכיםושלשלומבוטללאבמאמץאחר.שירות

הצטייןהואלימיםים.לקציןוהוסמךהקורסאתסייםהואבו
לקבוצהלהצטרףונבחרניסיוןצברהתפתח,בתפקידו,

-------המדריכיםשלוהאיכותיתהמצומצמת

שבדרךהמדריכים,חובלים.בקורס
התהליךשלצרהלגזרהשותפיםכלל

מדריךהואשבובשלבאחדכל-הזה
עבורםששיקפהבסימולציההתנסו-

אתששיפרדברכולו,התהליךאת
השלם.לתהליךמחויבותם

שלתפיסהנבנתההשינויבמסגרת
עלשהתבססהדיפרנציאלית,הכשרה
ביכולתרבהשונותקיימתכיההבחנה
קטנהקבוצהנמצאתהאחדבקצההצוערים.שלהאישית

מועטההשקעהנדרשתאשרכישורים,עתיריצועריםשל
צוערים,קבוצתנמצאתהאחרבקצההכשרתם.לצורךבלבד

למעלההםהנדרשהלימודוקצבהגבוהותהדרישותאשר
יםלקצינילהכשירםהסיכוייםשאפסולאחרמיכולתם.

אלטרנטיבי.שירותלמסלוללהפנותםישהנתונה,במסגרת

להשקיעישבהכשרתהאשרצוערים,קבוצתנמצאתבתווך
ואימוןתרגולשעותחניכה,הדרכה,הכולליםרבים,משאבים

כלנתקלשבהםהקשייםשלמקדיםזיהויאינדיווידואלי.
אחדלכלאישיתהכשרהתוכניתשלוהתאמתהצוער

והםפירות,לרובמניביםהאמצעבקבוצתשנמצאמהצוערים
מהם.הנדרשיםלהישגיםלהגיעמצליחים
בכלהטמוןהפוטנציאלשלמקסימלילמיצוילהביאכדי
עלהדיוניםמתקיימיםשבההתדירותשונתהגםחניך

לקיימםבמקוםבקורס:הצועריםשלהשתתפותםהפסקת

דהיינושלב,בכלאחתפעםלקיימםהוחלטלחודשייםאחת

הצורךמיידי.רווחהיההזהלשינויחודשים.לארבעהאחת
מתחילתחודשייםבתוךהצוערהישגיעלברורהדעהלגבש

לחץיצרהדחתועלאוהשתתפותוהמשךעלולהמליץהשלב

גםהופעלדומהלחץבמהירות.דעהלגבשהמדריכיםעלרב
הנדרשים,להישגיםבמהירותלהגיעשהתקשוהצוערים,על

ממוקדות.וחניכהוהכוונהיותררבהשהותלהםניתנהועתה
באמצעשונה:אופיבעלדיוןתפסהחסרהדיוןשלמקומואת

מפקדשלבראשותואישיתהערכהדיוניהתקיימוהשלב
בדיוניםהאישיים.המדריכיםשלובהשתתפותםבית-הספר

הצעדיםונקבעומהצוערים,אחדכלשלמצבונבחןהאלה
השלב.שלהשנייהבמחציתצוערלכלביחסלנקוטשיש

שלבהישגיולשיפורלהביאהייתהאמורההזאתהתוכנית
השלב.בסוףהנדרשתלרמההצוער

אחדיםמשמעותית.השפעההייתההזהלשינוי
להפסקתמועמדיםהיוהשלבאמצעשלשבדיוןמהצוערים,
מתאימותוהנחיההכוונהבעזרתהצליחוהשתתפות,
לשלבולהמשיךהשלבבסוףהנדרשלהישגולהגיעלהמריא""
בהישגלעמודהצליחושלאמי-לאחריםבאשרמכן.שלאחר

לכלהריממוקד,מאמץבהםשהושקעלאחרגםהנדרש
לקבלשאיפשרמבוסס,נתוניםבסיסעליהםהצטברהפחות

ההשתתפות.הפסקתבדברהקשהההחלטהאת
מעודכןהליךגובשבמקביל

צועריםשלהשתתפותםלהפסקת
שהונהגלפנישלב.כלשלבסיומו
עלההחלטותהתקבלוהשינוי,
לחודשיים.אחתההשתתפותהפסקת
עלהזהההליךנמשךמנהליותמסיבות

הדברלהשלמתו.עדימיםמספרפני
הצועריםהמשיכושבולמצבהוביל
לאחרגםהקורסמסגרתבתוךלהיות
כיהתבשרושבסופוהאישי,הראיון

מכותפותנפרדווהםהשתתפותם,אתלהפסיקהוחלט
הממשיכיםמודחים,חניכיםשלמחזותשלהם.הצוער

כללאורךשגרתייםהיוהצוערים,חבריהםבקרבלשהות
בהליךהנמצאיםצועריםדמורליזציה.מעטלאוזרעוהקורס

נטוליבית-הספרבחצרהמסתובביםהשתתפות,הפסקתשל
היווהתמרמרות,כעסתחושותחדוריולעיתיםמוטיווציה

צועריאתהמאפיינתההתלהבותבאווירתשפגעמזיק,גורם

-שבהםהדומיננטייםובעיקר-מהמודחיםאחדיםהקורס.

מרצונםשיפרשוהקרוביםחבריהםעללהשפיעניסואף
החדשה.בדרכםאליהםויצטרפוהחובליםמקורס
שלהחוצה"הדליפה"תופעתנפסקההשינויהנהגתעם
הדליפה""שלמקומהאתהחובלים.קורסכללאורךצוערים

החלשבושלב,כלשלבסופואחדיוםתפסהזאתהרצופה
דיונישלסיכומיהםההשתתפות.הפסקתשלההליךוהסתיים

אחדביוםרוכזוהמחזוריםכללשלההשתתפותהפסקת
לידישבאהמיידית,השפעההייתהלדברשלב.כלבסיום
עלהצועריםשהגישוהערעוריםבמספרבעלייהביטוי

נרשמהכןכמובקורס.השתתפותםאתלהפסיקההחלטה
לפרושצועריםשהגישוהבקשותבמספרמשמעותיתירידה

שבהםהקשייםשלמקדיםזיהוי
שלוהתאמתהצוערכלנתקל
אחדלכלאישיתהכשרהתוכנית

בקבוצתשנמצאמהצוערים
והםפירות,לרובמניביםהאמצע

להישגיםלהניעמצליחים
מהםהנדרשים

=
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הערעור:בבקשותלטיפולהליךנקבעזאתבעקבותסרוקהמ.9
בית-הספרמפקדעלהממונההדרגבפנינידונהבקשהכל

חילמפקדבפנילדיוןהגיעואףמהבקשותואחדותלקצינים,
הזדמנותמתןעלהחלטהולשםההליךשללבחינההים

שנייה.
החובליםבקורסצוערשלהשתתפותוהפסקתכן,עליתר
אתלהפסיקשהוחלטצוער,כלגדולה.ברגישותנעשתה

בית-הספרמפקדעםאישיתבשיחהכךעלשמעהשתתפותו,

גםאלאההחלטה,עללצוערהודיערקלאהמפקדלקצינים.
והשיבוץהמיוןמערךאליה.שהובילוהסיבותאתלוהסביר
שהשתתפותוהצוער,שללקליטתונערךוהצה"ליהחילי
אופטימליבאופןמחדשלשיבוצוופעלהופסקה,בקורס
המערכת.לצורכיובהתאםולרצונותיולכישוריובהתאם
שלמציאותיצרשלבים,מחמישההבנויהקורס,מבנה

התחלהמהםאחדלכלאשרנפרדים,קורסיםחמישהמעין
המבנהייעודיים.ומדריכיםשלבמפקדיששלבלכלוסוף.
התבררחיסרון:בוישאךבהתמקצעות,מהצורךנובעהזה
ייחודייםמאפייניםבעלעצמאיכקורסהתגבששלבשכל

אותולהענקתהסיוםלטקסעדשלביו,כללאורךהקורס,
אתליצורהיהאמורהמחזורמפקדלמסיימים.החובל

היכרותעלבהתבססוהשלביםביןבמעברהנדרשתהרציפות
אףלקצונה.התפתחותםמהלךועםהצועריםעםמעמיקה

ופיקודימקצועיניסיוןובעלאיכותיקציןנבחרשלתפקיד
עםשהמעברהעובדהרקעעלבעיקר-הדברצלחלאראוי,

לאותואיפשרלאכולוהקורסלאורךלשלבמשלבהצוערים
על-ידיזמןלאורךהנרכשתההתמקצעות,אתמחזורמפקד

קיבלההרציפותשסוגייתגםמההשונים.בשלביםהמדריכים
מגמתמפקדשלפעילותותחילתעםטובמענהממילא
בלבד,אחתפעםבוצעמחזורמפקדשלהזההמודלהשיט.
יותר.הופעלולאונותחתוחקר
שמהםלקורס,הצלחהיעדינקבעוהכיווןאתלסמןכדי
למדריכיםהוצגוהאלההיעדיםשלב.לכליעדיםנגזרו

בדיעבדנבחנוהאלההיעדיםלשאוף.יששאליהכמסגרת
שרקהעיקרוןעלשמירהתוךהקורס,להישגיבהשוואה

מכסותשלמראשקביעהללאהקורס,אתיסיימוהמתאימים
סיום.

בתחוםמשלו
ההוויהתרבות,

.תושירדהו
אתלשפרבמטרה
הקורסרציפות

ההומוגניותואת
תהליךשל

מונהההכשרה
למפקדר"דמה10

מי-השיט.מגמת

למגמתמפקדנוי
סטנ-יצרהשיט

אחידים,דרטים
בהכשרהרציפות
בהתאמתושיפור

הוחלהתכנים.

1984אוגוסטלמחזורשקדמוהמחזוריםבעשרתההצלחהשיעור
1885אוגוסט-1894אוגוסטבמחזוריםההצלחהשיעורלעומת

-70%
5445%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

910876543210%אג'דצמ'אפר'אג'

שחזורים19951994

במהלןרונהישיבותבקיום
מפקדאינטגרטיבית.בראייההחלטותובקבלתמשותפות

לעמודהיהויכולביםהצועריםלאימוניהצטרףהשיטמגמת
בשלביםהצועריםשלהתקדמותםקצבעלאישיבאופן

ולתרגוללהכוונהשנזדקקובאלהלהתמקדובעיקרהשונים
שלהאישיתתרומתוגםכמוהזההארגוניהמבנהפרטני.
הנדרשלשיפורקצרזמןפרקבתוךהביאוהמגמהמפקד

קיימתארוך,הכשרהבהליךומדוברהיותההכשרה.ברציפות
לתפקידוימונההשיטמגמתשמפקדלכךרבהחשיבות
לפחות.שניםכשלוששללתקופה

פעילות-הקורסשלרציפותולשיפורנוספתפעילות
הרעיוןמחזור.מפקדלמנותניסיוןהייתה-יפהעלתהשלא
תחילתמיוםהמחזוראתשילווהמוביל,קציןלמנותהיה

הפיקודבגשרמשמרתקציןשללתפקידהסמכהההכשרה,
מפקדשלבאחריותוהסטי"ליםבשייטתמבוצעתבסטי"ל,
ותהליךהקורס,לסיוםתנאיהיאהזאתההסמכההשייטת.
הקצונהדרגותאתלקבלמוכןאכןהצוערכימבטיחההסמכה

מהן.הנובעתהאחריותואת

יציבותשלעוגנים
עלהשפעהבעלימאפייניםמופושנעשוהשינוייםבצד

ושסביבםיציבות,שלכעוגןלשמרחשובשאותםהתהליך,
הכוללההכשרהתהליךשלניתוחולאחרהשינוי.ספינתתנוע
תהליךעלהשפעהבעליפרמטרים-עוגנים""מספרנקבעו

שינויים.בהםלהנהיגולאלקבעהוחלטשאותםההכשרה,

הסיוםבשלבי
ההכ-תהליךשל

משקלניתןשרה
החי-לבקרהרב

הסמכתעלצונית
בקורסהצוערים
בוחניםעל-ידי
שלברמהבכירים
כלי-שיטמפקדי

ים.פלגותומפקדי
לשםהוזמנואלה
הלו-מהיחידותכך

אתושיקפוחמות
האמיתיתהרמה

ביחידה.הנדרשת

האח-ההסמכה



השפעתם.אתולראותאותםאףלבחוןנכוןזהיהיהבעתיד
עיירם:להלן
והמיוןהאיתורתהליךשלתחילתוהיסוד.דרישותש4
לקורסראשוניתמתאיםמי"השאלה:עללענותנועד

היסודהגדרותכינמצאהזאתלשאלהבתשובהחובלים"?
הרפואיוהפרופילהאנושיתהאיכותמבחינתשנקבעו

ניתןהאלההנתוניםבעלימביןהקורס.לדרישותמתאימות

המיוןתהליךשללתחילתושיזומנוהמלש"ביםאתלאתר
לקורס.
הצה"ליבמדרגהחובליםמיצובהצה"לי.המיוןמדרגש4

לקורס.הצה"ליהגיוסמערךשלהתייחסותואתכראוימבטא
חובליםלקורסמועמדיםלאיתורעדיפותנותןהזההמיקום
הנדרש.הפוטנציאלבעלימקרב
לגיבושהמיון.בתהליךהאחרוןהשלבזהוהגיבוש.8

התנסותלסדרתמתאימיםנתוניםבעלימלש"ביםמגיעים
המועמדיםאתלאתרהיאהגיבושמטרתימים.ארבעהבת

פוטנציאלבעומס,למידהיכולתהבאות:התכונותבעלי
לעמודיכולתבסיסיות,התנהגותנורמותוהפעלה,פיקוד

צה"ל.שלהחובליםלקורסמתאימהאינהבנאס"אהמיושמת

המועמדיםביןהגדולההבדלהיאלכךהמרכזיתהסיבה
חובלים.לקורסהמועמדיםלביןנאס"אשלחללצוותלאנשי
הםחובליםלקורסהמועמדיםנאס"א,שללמועמדיםבניגוד
בתהליךהנמצאיםאנשים,שליחסית,צעירה,חבורה

זמןבתוךושעתידיםחיים,ניסיוןדיצברושטרםהתבגרות,
מנהליואתמחייבתהזאתהעובדהרבה.אחריותלקבלקצר

יחדההכשרה.כדיתוךבמיוןלהמשיךהחובליםקורסשל

לסגל-הגיבושעםיחד-המיוןמבדקימאפשריםזאתעם
הנחוץהמידעכלאתלקבללקציניםבית-הספרשלהפיקוד

קייםכן,עליתרלקורס.מועמדקבלתעלהחלטהלצורךלהם

הצלחהלביןובגיבושהמיוןבמבדקיעמידהביןרבמתאם
בקורס.
ושונתהנבחנההקורסמתכונתי.סרוקה1מבנה8

ב-1978.הגיעוהנוכחיתהמתכונתאלאחדות.פעמים

בהכשרתשלההמרכזיהיעדאתרואההזאתהמתכונת
גשרמשמרתקציןשללתפקידחובליםבקורסהצוער

במקבילמשולבתהקציןתפקידיליתרההכשרהבסטי"ל.
ויכולתבלחצים

החלטות.לקבל
המל-מיוןאת

עורכיםש"בים
מילואים,קציני
אתעברושכולם

ורובםהמסלול,
ב-מדריכיםהיו

לק-בית-הספר

צינים.
תיקוףמבחני
שבוחניםעיתיים,
אתזמןלאורך
המיונים,תוצאות
מת-עלמצביעים

ההצלחהביןאם
מסו-בפרמטרים

הקורםמתחילימביןההשתתפותשלעצמיתהפסקה

4%

38%

30%

26%

20%

15%
...10%

6%

0%

שחזורים19951994

שלבפועלההצלחהלביןהתהליך,בתחילתהנדגמיםימים,
בתחוםניסיונותלבצעמאפשרהזההמיוןמערךהמסיימים.

האםהשאלה,איפואנשאלתלהצלחה.ההסתברותניבוישל
אותולסייםשנוכלכך,כדיעדהמיוןתהליךאתלשפרניתן
להגיעניתןהאםאחרות:במיליםהקורס.תחילתלפניעוד

שעברמישכלבוודאות,נדעכיעדמדויק,כהמיוןלתהליך
בקורס?מלאההצלחהלומובטחת-אותו

צוותישלבהכשרתםלמשל,מיושמת,כזאתתפיסה

אולםהמיון,בתהליךרבמאמץמושקעשםבנאס"א.החלל
איששללתפקידבהכשרהלהשתתףמועמדשנבחרמרגע

ושאלתבהכשרתו,ורקאךעוסקיםהחלל,בתוכניתצוות
המיוןששיטתנראהיותר.נשאלתאינהשובהתאמתו

הצלחהשלסיפור
ראותומנקודתזמןשלמפרספקטיבההמיזםעלבהסתכלות

1994,אוגוסטמחזורגדולה.כהצלחהאותולסכםניתןרחבה
סייםהחדשה,התפיסהיושמהשבוהראשוןלהיותשנבחר

שידענוביותרהגדוליםההצלחהשיעוריעםההכשרהאת

מביןהקצונהדרגותאתלענודשזכוהצוערים,מספראז.עד

לכן,קודםחודשים20הקורסאתשהחלההצועריםקבוצת
-דומהתהליךעבר1994,דצמברמחזורתקדים.חסרהיה

הסיוםבקוושבר-שהופקולקחיםבעקבותמשופרכיאם
ואוגוסט1995אפרילמחזוריםההצלחה.בשיעורחדששיא
שהושגומאלהבמעטשנפלוהצלחהשיעוריהשיגו1995

לתפקידלהכשרה
בכלהזה.המרכזי

שלו-נפתחיםשנה

המח-קורסים;שה

במ-מורציםזורים

ובאופןקביל
המתכונתמתמשך.

מעתנבחנתהזאת
ה-והתכניםלעת,

מעו-מקצועיים

בהתאםדכנים
המס-אולםלצורך.

נש-הכלליתגרת

מת-בהיותהמרת

אופטימליתכונת
האי-במערכת

הנתונה.לוצים
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מהמכליותרגבוהיםהיועדייןאך1994,דצמברבמחזור
המחזוריםבוגרי1994.אוגוסטשלפניבמחזוריםשהושג

לשירותהראשונההתחייבותםאתמכברלאסיימוהאלה

למפקדיים,לקציניהתפתחוהאלההבוגריםהים.בחיל
הטיליםובספינותבצוללותמחלקותלמפקדיבט"ש,ספינות

לתפקידיחזרואףמהםאחדיםלמופת.מלאשירותוהשלימו

קדנצייתשהשלימולאחרלקצינים,בבית-הספרהדרכה
המבצעיות.ביחידותמוצלחתשירות

לשיפורהביאהלעילהמתוארתההכשרהתפיסת
ההכשרהבתהליךולשיפורחובליםבקורסההצלחהבשיעורי

ימילפיקודהקורסלסיוםועדחובליםקורסמתחילת(כולו

בט"ש).ספינותשלולמפקדיםמחלקותלמפקדיוההסמכה

1994אוגוסטהמחזוריםארבעתבוגרישלההצלחהשיעור
בעוד54.5%,שללרמהבממוצעעלה1995אוגוסט-

ואף32.9%עלעמדכןשלפניהמחזוריםבעשרתשהממוצע
היאכזאתהצלחהיותר.מוקדמותבתקופותמכךפחות

והןקורסבכלהמסיימיםשיעורמבחינתהןתקדיםחסרת
ההצלחה.עקביותמבחינת

שלעצמיתהפסקה(הצועריםביוזמתהשתתפותהפסקת
1995אוגוסט-1994אוגוסטבמחזוריםירדהההשתתפות)

שללממוצעבהשוואהוזאת10.75%,שללרמהבממוצע
ליישוםשקדמוכן,שלפניהמחזוריםבעשרת19.66%
העצמית,ההפסקהשיעורשלהקטנתוהחדשה.התפיסה

תרמה,הצוערים,שלבמוטיווציההעלייהעלשהתבססה
הקורס.שלההצלחהבשיעורילשיפורכמובן,

1995,אוגוסט-1994אוגוסטהמחזוריםבוגריהקצינים,
כמוהצלחהשלשיעורבאותוההכשרהבתהליךהמשיכו
ההצלחהששיעורכךלהם,שקדמומהמחזוריםהקצינים
בקורסהשיפורותהליךבהתאמה,עלהכולהבהכשרה
כולו.בתהליךלהצלחהתורגםהחובלים

ופנוהיםבחילומוצלחמלאשירותסיימוהאלההקצינים
להמשךואםהאזרחייםלחייםאם-לדרכואיש-אישכךאחר

במסלולהתפתחובצבאשנשארואלהבצבא.השירות
הימי.בממדהלוחמותהיחידותשלהמבצעיהפיקוד

סיכום
להשגהוניתןראוייעדעלמצביעותהזההמיזםשלתוצאותיו
ברורהעילית.ביחידותבמיוחד-ומפקדיםלוחמיםבהכשרת

למיולאפשרלטעותשאסורזומעיןבהכשרהשעסקמילכל
מסוגטעותזוולסיימה.בהכשרהלהמשיךלכךראוישאינו
אתלהשליםלאפשרלאאחרת:טעותגםקיימתאךאחד.

להשלימה.ראוישאכןלמיההכשרה
היאההכשרהבמסלולמתאימיםשאינםמיהשארת

כתפיעלהמוטלתהרבה,האחריותאסון.הרתטעות
כזאת.לטעותמקוםמשאירהאינההצעירים,הקצינים
פחותטעותהיאההכשרהממסלולראוייםצועריםהרחקת

שהופסקהמישהרילבדיקה,ניתנתאינהולרוב.גםדרמטית,
להשלימו.ראויהיהשאכןלהוכיחיתקשהבקורסהשתתפותו

אשרמוטיווציה,חדוריצועריםשלבודדיםמקריםמוכרים
והוחלטההכשרהבדרישותעמדולאמסוימתזמןבנקודת
זכותםעללחמוהרפו,לאהםאךהשתתפותם,אתלהפסיק
בהצלחהבהועמדושנייההזדמנותקיבלובמבחן,שובלעמוד

כאנשיניסיוןצבירתושלהתבגרותשלתקופהלאחרלרוב-



במקריםמדוברכילהדגישראוילוחמת.ביחידהצוות
כשלולאהמקצועיבתחוםחולשהאובחנהשבהםגבוליים,

נורמטיבי.
בהלהמשיךשראוימישלהשתתפותשהפסקתהעובדה

נעשיתאינהשמניעתהלכךמובילהדרמטיתטעותאינה

תהליךלב.ותשומתמאמץומחייבתאינטואיטיביבאופן

מערכותשלכניסתןבצדהצבאיחידותשלההתמקצעות
לכוחהדרישהאתמעליםומורכבותמתקדמותטכנולוגיות

מחייבבעיצומו,נמצאיםשאנוהזה,התהליךאיכותי.אדם
ביחידותהאדםכוחאיכויותשלמיטביופיזורנכוןשימוש

מפקדיאתמובילההזאתהמציאותהצבא.שלהשונות

עליהםשבולמצבשבהן,האיכותיותאתובמיוחדההכשרות,
לעמודראויפוטנציאלבעלמועמדכלעללהיאבק""
במיוןארוגנטיתבררנותעודלאההכשרה.בדרישות

סייםולאההכשרהאתלסייםיכולשהיהצוערובהכשרה:

שהכשרתוצוערהזוטר.הפיקודבשכבתשחסרקציןהוא

-----
במחזורחובליםבקורםשיושמההתפיסה,

כימראהשאחריו,ובמחזורים1994אונוטט
ללאהמצליחיםבשיעורלשיפורלהביאניתן

הבבוהות,הדרישותעלהתפשרות
לקצונהההכשרהמסלולאתהמאפיינות

לשיפורוהחתירההמאמץבצדאךימית.

עלפשרותחסרתבקרהבםנדרשתמתמשך
הסיוםקועליתייצבוהמתאימיםשרקכך

.---

-המתקדמיםבשלביםבמיוחד-המסלולבמהלךהופסקה

לטמיוןהיורדתמנוצלת,לאמשאביםהשקעתאיתולוקח

מופניתלהיותהייתהיכולההזאתההשקעהעזיבתו.עם
אחרים.לצרכים

1994אוגוסטבמחזורחובליםבקורסשיושמההתפיסה,
בשיעורלשיפורלהביאניתןכימראהשאחריו,ובמחזורים
הגבוהות,הדרישותעלהתפשרותללאהמצליחים
קיצוריוללאימית,לקצונהההכשרהמסלולאתהמאפיינות

בצדהמשמר.עלועמידהעירנותנדרשתזאתעםיחדדרך.
חסרתבקרהגםנדרשתמתמשךלשיפורוהחתירההמאמץ
מערךהסיום.קועליתייצבוהמתאימיםשרקכךעלפשרות

ובמדדיםברוריםבסטנדרטיםמלווהלהיותצריךההכשרה
שלבקיומוצורךישכךעלנוסףלהצלחה.וחדיםבהירים
שבובאופןהמסיימים,איכותעלחיצוניופיקוחבקרהמערך

המבצעיות,מהיחידותמפקדיםשלנובמקרה-הלקוחות""

-לשורותיהןהצעיריםהקציניםאתלקלוטעתידותאשר

המסכם.ההסמכהבמבחןהצועריםאתהבוחניםהם
מלאשירותהיאלכךוהראיההיטב,פועלתהזאתהמערכת

הקורסבוגרישלומוצלח
ביצירת-היחידכיהטועניםויש-משמעותימרכיב

מבוססאותנוהסובביםהצבאותעלצה"לשלהיחסיהיתרון
עללפיכךוהלוחמים.המפקדיםאיכותעלדהיינוהאדם,על

המערכות,אתלבחוןלהמשיךובהדרכהבהכשרההעוסקים
מתמשך.באופןלהשתפרכוונהמתוךמופקדיםהםשעליהן
החובליםקורסשלהמבנה-הימיתהקצונהלהכשרתבאשר
למציאותוהתאמותשינוייםולעבורלהיבחןיצטרכוותכניו

התמחותמולכלליתהכשרהכגוןסוגיותהמתפתחת.
שלמיקומןמוכרעות.להיותיצטרכוומבצעיתמקצועית
שתילמדנהלאחריגובשוהפיקודיהמבצעיבמערךהנשים

במערךיםקצינותשלמשילובןהלקחיםויופקומשמעויותיו,
שליותרטובלמיצוייובילוועודאלהכלהימי.הפיקוד

מבצעיתפיקודית,מציאותנוכחהאנושיהפוטנציאל
ויותר.יותרמורכבתונהייתההולכתוטכנולוגית

הערוות
המאמרראוי.מבחןהיאהתוצאהמבחןלפיקודקצרנהבהנשרת1.

בהצלחהסיימובוהמוזכריםהחובליםשמחזורילאחרנכתבהזה
ים.כקצינימלאשירות

היםקציןההכשרה.סוףאינםהקצונהדרגותוקבלתהקורססיום2.

שיובהרכפיהכשרתו,בתהליךנוספיםבמבחניםלעמודנדרש

בהמשך.

ביטחון.לשירותמועמד-מלש"ב3.

אולםלהכירם,הראוישמןוחסרונותיתרונותישהזאתלתפיסה4.

הזאת.במסגרתינותחולאהם

במקריםהשיט.כליעלפיקודלמסלולמיועדיםאינםהאלההקצינים5.

והרוציםהמתאימיםהזה,המסלוללבוגריהאפשרותניתנתספורים
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נעההזאתהתקופההשונים.המסלוליםביןשונההשירותתקופת6.
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5".סער"מדגם

מחלקותמפקדילתפקידהיםקציניאתמכשירהימיהפיקודקורס7.
הקורסו"דבורים".דבורות""ולמפקדיובצוללותהטיליםבספינות
למפקדיואילוחודשים,שלושהנמשךבט"שכלי-שיטלמפקדי

חודשים.שמונה-תשעהעדנמשךהואמחלקות

1995,ספטמברחובלים,פי"םמסגרותאיחודמטה:עבודתסיכום8.
היםתילבה"ד

אתעצמאיבאופןשיזמוהצועריםשיעורהגיע94אוגוסטבקורס9.
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ראשי.מדריך-מד"ר10.

הים.חילבה"דלקצינים,בית-הספרמתכונת,שינויחובלים,קורס11.
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