
 בין הקשרחיזוק
 הקבעצבא
 המילואיםלצבא

 צעד הוא האחרונות, בשנים שנעשה כפי המילואים, במערך קבע אנשי עולשילובנו
 אולם לבד. לא אתם המילואים: אניצי לכל מסר להעביר נדי ובראשונה בראש -חשוב
 ליחידת הקבע איש של שהקשר לוודא צה"ל חייב עכשיו די. אין כה עד שנעשהבמה

 שלו. המילואים ליחידת האזרח של הקשר כמו ממש - ארוכות לשנים יהיה שלוהמילואים
 קבע איש של מעבר שלפיו השגוי, לנוהג קץ לשינן כול קודם יש זה יעד להשיג מנתעל

 המילואים ביחידת שלו המשנה מינוי את אוטומטי כמעט באורח מבטל לתפקידמתפקיד

 מבוא""
 את לחזק יש כי למסקנה צה"ל הגיע האחרונותבשנים
 מערך בין הקשר את ולחזק בכלל המילואיםמערך

 מבוססת הזאת המסקנה בפרט. הקבע לצבאהמילואים
 החברה של לאופיה בנוגע הבאות התובנותעל

 החברה בין היחסים של לאופיים ובנוגעהישראלית
 לצה"ל:הישראלית
 של ומחמירה הולכת בעיה ישנה כיההבנה

 המשתתפים שיעור וקטן הולך וכימוטיווציה,
 של האוכלוסייה כלל מתוך המילואיםבשירות
 הרלוונטיים. בגילאיםהגברים
 המילואים אנשי בין וגדל הולך ניכור שישנוההבנה
 שהצבא היא לכך המרכזית הסיבה הסדיר.לצבא
 גדול כגוף המילואים איש בעיני נתפסהסדיר

 הזמן במשאבי נכון שימוש עושה שאינוומסורבל,
 וציוד שירות תנאי להם ומספק המילואים אנשישל

 אכפתיות. מחוסר או מאי-סדר כתוצאהלקויים
 - הישראלית בחברה מעמדו כי בצה"לההבנה

 אינו - הקבע אנשי של מעמדם גם מכךוכתוצאה
 שינוי היא לכך המרכזית הסיבה כבעבר.מובטח

 את המכבדת מחברה הישראלית: בחברההערכים
 למאמץ שתורם מי את ובמיוחד - לכלל שתורםמי

 למי בעיקר כבוד הנותנת לחברה הפכנו -הביטחוני
 קטנה מכך יוצא כפועל כלכליים. להישגיםשמגיע

 הכרוך האישי במחיר לשאת הציבור של נכונותוגם
 שנתפס מה כלפי הסובלנות וקטנה בצבא,בשירות
 אנשי של מיוחדות כפריווילגיות הציבורבעיני
 אנשי כן, על יתר במילואים. אי-שירות כמוהקבע,
 השירות כי אמונה מתוך ברצון, המשרתיםמילואים

 מעסיקים - חדשה בתופעה נתקלים ערך,הוא
 לשירות שיוצאים עובדיהם על קשייםהמערימים
 אותם. מפטרים ואףמילואים
 מתמדת במגמה נמצאים הביטחון שתקציביההבנה
 על כבד נטל בבחינת הם מילואים ושימי ירידה,של

 התקציבי הנטל של הרב משקלו צה"ל. שלהתקציב
 אנשי לגייס הצורך בעת במיוחד הורגשהזה

 ושפל" "גאות אירועי פרוץ עם רביםמילואים
 עזה. וברצועת ושומרוןביהודה
 הורה האלה לבעיות מענה לתת המאמץבמסגרת

 של הנושא את לבחון 2000 בשנת הרמטכ"לסגן

 איסוף ביחידת משנה במינוי ומשרת הכללי במטה ltsv "" ערן רס"ן""
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íג╞ג÷ףúם  úזáפה íז¢גחה (ח"פה) םק גק╨ו ץá÷ה
.íגוזםגלה  íגףñז╨ íז¢גחá ט¢ץלáז

ú¢גפגם  úזח╨ה ,╞זñגה זחñז╨ק úו¢÷ם ú╞זáץ הךלה
וגה  ,íגח"פהה זץá÷ גי íו דה╨זú הל¢זף¢ה ,úוסה

úזáגקחה  ÷סחú úו ט¢ץל ,íגוזםגלה כגדףú úו
םק  ñחגגלק ם"הפ ט¢ץלם הסה ¢גáדúז úו úזגץזפ÷לה

גוáפ áúזחí הםúהםק ץפ÷לí ט¢זפה áה םק÷áגק╨ו ץ 

.ñóז╨
ג╨גפ÷  ú╞זáץ הךלה הץá÷ גי םץ ם"הפ áםקם úו

םץ  ץá÷ה ט¢ץלí áגוזםגלה úזץפלוí á╞ז╞גץ úח÷ם
ה╞זáץה  íלפץ גז╨גל ג╨קל (ק"ל╨ל) úץם .íז¢גח

גק╨ו  הקגד╞ה úו ה╞áזץה úםךהק ╞ג÷ףñó úז╨ םץ
íהק áúג╞ג÷ףí הםקí זגץזפ÷להú וú úדáה ¢ג÷áץ 

זףקחגגק  íגוםלל ,íזג-íזגú áץá ,ה¢דק íזקל
.úגוáפה  íגךáגהם íגףñז╨ íגáזקחז םק úי¢ץלה

ז╨גו  טלñלה úáי╨ק úזá÷ץú á╞זáץ הךלה í╨לזו

,הסי ñגץó ז╨לñז¢ךל ,ח"פהה טו זםגו הגה חú וú ה םםזיáזוú:  וזה הגה םםזי - áז¢÷ גו╞זזם - úו úז╞ז÷╨ה
úטז  ק ÷זסגח ¢ק÷ה כגá וáפ ץá÷ה גק╨ום ,íגוזםגלה

ה¢áחם  גק╨וק ץá÷ה íג╨úז╨ ולדז╞ úגקגו

á╞á¢ áגוזםגלה ך¢ףí ט¢ץלםז áגםו¢קגה םםיú 
.íגוזםגלה  úזáגקחה ñחגגלק ם"הפ úז¢גקם

íד  ú╨ך÷ה םך╨ה םץ גק╨ו íגוזםגלה הופזúיז טיל
ñíזגדל  ú╨ך÷ה םך╨ה גáגפ÷úה םץ ם"הפ הופזúי

.íגוזםגל  םק úזחף גק╨ו

גק╨ו  "" úזםדםדúה כזגץ¢ה úóקם úו
ק"ךáהז  ץá÷ה Σלולí áגוזםגלה

כזחךגáה áלולΣ ה÷áזםיזו ץñגגú וú קםúó כזגץ¢ה 
íג¢חו  óךזקה úזץפלוí áגק"ל╨ל úזץפלוáז íג¢╞ñה
¢áגí  ז╨גו ק╞ח .ם"הפá טקלí áג╨קה ז¢פז╨ íג╨ז╨ד╨ל
ú¢הלז,  וáפó áזúגקם גק╨ו ץá÷ה íגםדץלí áגףñז╨ םק
áץá¢  íג¢זק÷ה ט¢ץלם .íגוזםגלה ,טי ,םקלם דזה╨ הגה
úחךáו  úז╞גחגק הךל úזגף¢זץ úזוקז╨ םך╨á╞ áיה םק

.íגוזםגל  íגáזקגג íג╨÷úלז íז÷לá כלסם ט¢זפם הס גק╨ו

םק  דהז╨ הס טםה טץ╞ז כה םקú áל¢ úזáגזחל היזל╨
áי¢זלáזú  úז╞גחג הךלה הלגקלם זס כהז םקá הגגםץה

הל  úגץפáלה םק úזלגקלה הםוה íג╨קú, áז╨ז¢חוה
íג╨לזגל áםúזגף¢זץ גú ז╞גחגú וםק ¢קףגו גק╨ום 

.úזלגקל  כץזפגáם םק כúזו
 íג¢גקי

 úזגהם

95  * úזיזץל 493 כ



 נוספות צורות שתי בצה"ל נהוגותכיום
 המילואים: במערך קבע אנשי שללהשתתפותם

 הם משני מינוי בעלי )מנמ"ש(. היבשה בצבאהצ"ח
 לתפקידי שהועברו שדה, יחידות יוצאי קבעאנשי
 משולבים הם לימודים. בחופשת שנמצאים אומטה

 הכשרתם על-פי אורגניות מילואיםביחידות
 ביחידות כמפקדים משמשים חי"ר קציניהקודמת:
 בשריון, כמפקדים משמשים שריון קציניחי"ר,
 לחלופין וכו'. מודיעין בתפקידי משמשיםקמ"נים

 השדה במפקדות מטה תפקידי ממלאיםהם
 וכו'(. פיקוד אוגדה,)מפקדות
 אוויר צוות אנשי שהיו למי האוויר.י בחילהצ"ח

 נוהל חירום. הצבת לרוב יש מטה לתפקידיוהועברו

 קטן שיעור רק המילואים מערךבמסגרת
 אנשים דורש המילואים מערך הקבע.מאוכלוסיית

 כגון קונקרטיות, מקצועיות מיומנויותבעלי
 רופאים, שדה, מודיעין קצינימפקדים-לוחמים,

 הקבע אנשי הם מעטים וכדומה. טכני מערךאנשי
 למלא המוכשרים העורפיות היחידותמקרב

 ששירתו קבע, אנשי כן, על יתר כאלה.תפקידים
 בדרך צפויים מטה, לתפקידי והועברו השדהבמערך
 לשלבם רב טעם אין ולכן שדה, לתפקידי לשובכלל

 מילואים. ביחידות יחסית, קצרה, תקופהלמשך
 איש של המחויבות בין פער ישנו המיקרו:ברמת2.

 לבין חוק, על-פי מחויבות שהיא לשירות,מילואים
 שהיא המילואים, לשירות הקבע איש שלמחויבותו
 הסדיר. הצבא שקובע עדיפויות סדרעל-פי

 עניין היא מילואים ביחידת קבע איש שלהשתלבותו
 וחברתית, מקצועית בהשתלבות לצורך מעבררגיש.
 מחויבות ליחידה. אישית מחויבות של בסוג גםמדובר

 ליחידה, המילואים אנשי יתר של המחויבות כמוזו,
 בנטל ההשתתפות בדבר שבעל-פה הבנה גםכוללת

 שלה הכוח בבניין עיצובה, בתהליכי שלה,התעסוקתי
 לטווח במחויבות מדובר חברתית. מבחינהובגיבושה
 להיות שמחים מכיר שאני המנמ"ש קציני רובארוך.

 עצמם את רואים ואף מילואים ליחידת אישיתמחויבים
 בצבא מיקומם מעצם המילואים ביחידות מובילככוח
 שני בין קישוריות ליצור שלהם והיכולתהסדיר

 הדרך במעלה אולם משרתים. הם שבהםהמערכים
 בעיה: להיווצרעלולה

 ממדי בשני פועלים המילואים וצבא הסדירהצבא
 ביחידתו לשרת צפוי מילואים קצין בתכלית. שוניםזמן
 באותו אף או שונים בתפקידים שנים ל-25 10בין

 שנים. שלוש בכל תפקיד לעבור צפוי סדיר קציןהתפקיד.
 ומחויב נאמן להיות יכול עצמו המנמ"ש שקציןבעוד

 להיות יכול הוא אין ארוך, לטווח במילואיםלתפקידו
 הסדירה יחידתו )ושל הצבא של במחויבותבטוח
 ממשך ליותר שלו המילואים ליחידת בפרט(החדשה
 ליחידה מעבר שכל בצה"ל נהוג כיום אחד. סדירתפקיד
 מפקד כל כן, על יתר המנמ"ש. את להפסיק מחייבחדשה
 פקודו. של המנמ"ש את לבטליכול

 קבע לקצין להיות הצפויה האישית, לבעיהמעבר
 עלולה בצה"ל, התקדמותו בשל מנמ"ש לעזובשנאלץ
 למטרה הנוגעות שליליות השלכות גם זו לתופעהלהיות

 מפקדים - מילואים יחידת אנשי המנמ"ש. שלהמקורית
 צעיר, שגילו בקבע מפקד של עזיבה החווים -ופקודים
 לחוסר כאות האירוע את לפרש עלוליםיחסית,

 רואים הם המילואים. למערך הצבא שלהמחויבות
 מתאים עדיין המילואים שירות אם בודק אינושהצבא
 תפקיד או עבודה מקום מחליפים שהם אימת כללהם

 עושה - לב שמים הם - כזאת בדיקה האזרחיים.בחייהם
 הצבא אחרות: במילים הקבע. לאנשי ביחס רקהצבא
 גוף לשום מעניק הוא אין שאותן הנחות, לעצמועושה

 המילואים וצבא הסדיר הצבא"1
 שונים זמן ממדי בשניפועלים
 לשרת צפוי מילואים קציןבתכלית.
 שנים ל-25 10 ביןביחידתו
 באותו אף או שוניםבתפקידים
 לעבור צפוי סדיר קציןהתפקיד.
 בעוד שנים. עולות בכלתפקיד
 להיות יכול עצמו המנמ"ששקצין
 במילואים לתפקידו ומחויבנאמן
 להיות יכול הוא אין ארוך,לטווח
 ~ושל הצבא של במטויבותבטוח
 בפרטן החדשה הסדירהיחידתו
 ממשך ליותר שלו המילואיםליחידת

 ,י" אדיד סדירתפקיד

 בחיל אחרים מבצעיים תפקידים ממלאי על גם חלזה
 מפעילי דוגמת מטה, לתפקידי שעברוהאוויר
 המטה, תפקידי את ממלאים שהם בשעהמל"טים.

 שלהם האם בטייסות מוצבים להיות ממשיכיםהם
 כשירותם את לשמר כדי בטיסה להתאמןוממשיכים
 חירום.לשעת
 חשוב הוא וההצ"ח המנמ"שים שמנגנון ספקאין
 הצבא לבין המילואים מערך בין הקשר לחיזוקותורם
 מחולשות סובל הוא מנגנון כל כמו זאת, עםהסדיר.
 לדעתי, לעיל. שנוסחו המטרות את להשיג ליכולתובנוגע
 ההצ"ח: במנגנון מרכזיות חולשות שתיקיימות

 לשלב יכולה ההצ"חים תוכנית המאקרו: ברמת1.
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 מייחס אינו שהוא הרושם את יוצר כך כדי ותוךאזרחי,
 המילואים. לשירות רבהחשיבות

 תוצאות שתי דבר של בסופו יש זולהתנהלות
 של הדימוי נפגע וכן נפגעת, המילואים יחידתשליליות:
 המילואים. אנשי של בעיניהם הסדירהצבא

 נקודות משתי סובלים המנמ"שים כי איפואמצאנו
 מרכזיות:חולשה

 ליצור כדי מספקת במידה מקיף אינו ההצ"חמנגנון
 במערך הקבע אנשי שותפות של קריטיתמאסה

המילואים.
 הצבא שמשקיע והמשאבים המאמציםלמרות
 הסדיר הצבא של המחויבות ההצ"ח,בתוכניות
 מילואים, בתפקידי הנדרשת טווח, ארוכתלהמשכיות

 מאליה. ברורהאינה
 באמצעות לפתור יש הראשונה החולשהאת
 אנשי המחליפים הקבע, אנשי מעגל שלהרחבתו
 הבאות: בדרכים זאת לעשות ניתןמילואים.

 מקצועיות הלא המשימות כל של רשימה הכנת8
 והטלת מילואים אנשי הצבא מגייס ביצועןשלצורך
 לגייס במקום למשל, קבע. אנשי על האלההמשימות
 אנשי יתגייסו יישובים, לאבטחת מילואיםאנשי
 שבוע-שבועיים של לתקופות אלה לתפקידיםקבע
 אלא מילואים, בימי יחסוך רק לא כזה מנגנוןבשנה.
 שכיום חיוניות, פעילויות לבצע לצבא יאפשרגם
 תקציביות. בעיות בשל מהן נמנעהוא
 פיקוד במסגרת אד-הוק למשימות קבע אנשיגיוס

 עתירות שהן מקצועיות לא במשימות מדוברהעורף.
 איוש הגנה, אמצעי תרופות, חלוקת דוגמת אדם,כוח

 וכו'. לאזרחים הסברה במוקדיתורנויות
 בעלי קבע קצינישילוב
 בסיסיתהכשרה
 ביטחון שלבמשימות

 שאינם באזוריםשוטף
 כפי ראשון,קו

 במשימותשמשולבים
 הדרכה. בסיסיאלה

 כבר דומיםרעיונות
 ולא בעברהועלו
 לציין ראוימומשו.
 של יוזמתו אתלטובה
 הטכנולוגיהאגף

 בתחוםוהלוגיסטיקה
 היה שראוי יוזמה -זהי

 לכלל מופתשתהיה
צה"ל.

 למסד ואף לעודד יש8
 של רחבההשתתפות

 במסגרות קבעאנשי
 במיוחד -התנדבותיות
 של האתגרבמשטרה.

 אנשי של גדול ציבור והימצאות מחד הפניםביטחון
 מאידך מדים ולובשי חמושים איכותיים,קבע

 הקבע צבא אנשי של כלשהו לשילוב להביאצריכים
 אליהם לפנות שניתן "רדומים", שיטורכמתנדבי

 אך בעבר, כבר נידונה זו ברוח הצעה הצורך.בעת
 מציאת לדעתי, משפטיים. אילוצים בשלנדחתה
 ברוח כלשהו שילוב של ומימושו משפטייםפתרונות

 הסדיר הצבא של מעמדו את לשפר מאוד יסייעוזו
 יתרונות להניב עשויים ואף הישראליתבחברה

 ממש. שלביטחוניים
 לבטל הצבא של נטייתו - השנייה לחולשהבאשר
 לתפקיד עוברים שהם ברגע קבע אנשי שלמנמ"שים

 הבעות: בדרכים עליה להתגבר ניתן -חדש
 בסדר שלו למנמ"ש הקבע קצין של המחויבותהצבת
 לתפקיד. מתפקיד עובר שהוא בעת גבוהעדיפות
 קבע איש של מעבר שלפיו העיקרון, את לקבועיש

 שגרה, בעיתות לפחות מבצעי, שאינו חדשלתפקיד
 להיות יכול זה כלל שלו. המנמ"ש ברצף יפגעלא

 מטה תפקידי הממלאים קבע קציני על אפילומיושם
 שבכל בהנחה וזאת חירום, בעת חיונייםשהם
 הודות מספיקה יתירות ישנה בצה"ל החירוםתפקידי

 אנשי של והן בסדיר ב' קציני של הןלהימצאותם
 עד הפחות לכל מספיקה זו יתירות וכימילואים,
 להיחשב )שעשויים סא"ל בדרגתלתפקידים
 על מספק(. אינו להם שהתחליף בכירים,למפקדים

 אדם בכוח למחסור יגרמו לא שהמנמ"שיםמנת
 פיקודים כמו חירום, בעת גם העובדות מטהביחידות
 רק קדימה מזכות ייהנה שהמנמ"ש ייקבעמרחביים,

 מנמ"שים עם המטה לתפקידי שהגיעו קציניםאצל

 שהמנמ"שים מצאנו""
 ת נקודו מעתי בלים וס

 מנגנון מרכזנית:חולשה
 החירוםהצבת

 ןהצ"ח~
 איש

 כדי מספקת במידהמקיף
 של קריטית מאסהליצור

 הקבע אנשישותפות
 למרות המימאים.במערך

 הצבא שמשקיעהמאמצים
 המחףבות ק, ההצ"בחוכנעת

 הסדיר הצבאשל
 טווח, ארוכתלהמשכיות
 מילואים, בתפקידיהנדרשת
 "" מאליה ברורהאינה

קודמים.
 דוגמת במנגנוןשימוש
 טיסה(, )לצורכי"לצ"ט"
 כדי האוויר בחילהנהוג
 אנשי של כשירותםלשמור
 הם כאשר גם אווירצוות

 מטה, תפקידיממלאים
 בעת חיונית בהםשנוכחותם
 מאחורי ההיגיוןחירום.
 שבו ביום ברור: הזההמנגנון
 תפקיד את האישיסיים
 לתפקיד ויעבור שלוהמטה
 בעת חיוני הוא איןשבו

 למלא שוב יוכל הואחירום,
 בעת גם טיסהתפקידי
 לא כשירותו שכןחירום,
 מנגנון לאמץ ניתןנפגעה.
 קבע אנשי עבור גםדומה

 מטה תפקידיהממלאים
 חיוניים הם שבהםחיוניים,

 במקום חירום. בעתגם

ע
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 בשל מתבטל שלהם המנמ"ש שתפקידלקבוע
 בעת חיוני שהוא תפקיד ממלאים שהםהעובדה
 המילואים בשירות להמשיך להם לאפשר ישחירום,
 שהם החיוני המטה לתפקיד במקבילשלהם

 הקצין ייעדר חירום שבעת - הסיכוןממלאים.
 לרווח שקול בוודאי הוא - המילואיםמיחידת
 הקצין של שנים רבת המשכיות ליצורשביכולת
 תפקיד את שיסיים אחרי גם - המילואיםביחידת
 חירום. בעיתות הבעיה את שיצר הקונקרטי,המטה
 בכיר, מפקד מפי דווקא שמעתי הזאת הטענהאת
 מילואים. ויחידות סדירות יחידות משרתותשתחתיו
 מפקד היעדרות של ההשלכות את היטב מבין זהמפקד
 מפקדים של החשיבות את גם אך חירום, בעתמיחידה
 הכרוכים והסיזיפיים הטווח ארוכי לתהליכיםטובים

 מילואים. יחידת של ובבנייתהבעיצובה
 למנות יש הלצ"ט דוגמת מנגנון של הנהגתו עלנוסף
 ייצוג על אחראי שיהיה סמכות, בעל בצה"ל, בכירקצין

 בעלי בהן שמשרתים המילואים, יחידות שלהאינטרסים
 בעלות כיום שהן הסדירות, היחידות מול אלמנמ"ש,
 מילויה לשם בצבא. ביותר הגדולה הארגוניתהעוצמה

 אחריותו תחום את להרחיב למשל, ניתן, זו משימהשל
 מערך את גם שיכלול כך הראשי המילואים קציןשל

 המערך עם המילואים מערך של יחסיו ואתהמנמ"שים
 לחיזוק יתרום רק לא זה מעין מנמ"שים קציןהסדיר.
 גם אלא המילואים, למערך הסדיר המערך ביןהקשרים
 ואת הטענות את העליון הפיקוד בפני להביאיוכל

 המנמ"ש. אנשי ושל המילואים יחידות שלהתלונות
 ולערעורים, לפניות כתובת שתשמש כזאת,לערכאה
 בקציני פוטנציאלית פגיעה במניעת חשוב תפקידיהיה

 בתפקידים( והשיבוץ הקידום בתחום )למשלמנמ"ש
 סדירים. מפקדיםמצד

 התודעתי הנושא""
 פחות לא חשוב מילואים, יעשו הקבע שאנשי בכך דיאין
 עושים הקבע שאנשי יראה הרחב שהציבורמכך

 שיראו מנת על המילואים, אנשי עבור חשוב זהמילואים.
 גדול מצבא חלק אלא בודדים, "פראיירים" הםשאין
 צה"ל של הכללי המעמד לגבי גם חשוב וזה משרתים,של

 בהגשמת שמוביל כגוף תדמיתו ולגבי הישראליבציבור
 בנטל. נשיאה שלהערך

 את להדגיש היום עד צה"ל השכיל לא הצערלמרבה
 המילואים במערך הקבע אנשי שילוב של הזהההיבט
 החברה עם יחסיו את לשפר שלו מהמאמץכחלק

 התבטאותו תעיד צה"ל של זה כישלונו עלהישראלית.
 על שבדיון לשעבר!( רמטכ"ל )וסגן בכיר פוליטיקאישל

 שעושה אחד קבע איש לי "תראו היתר, בין אמר,צה"ל
 בעיתונות שהיה מהסוג חיובי פרסום אפילומילואים".

 אט"ל אנשי התגייסות על ושסיפר השנה, בינוארב-6
 לחלוטין: השגוי במשפט להיפתח זכה מילואים,לשירות

 יגויסו קבע אנשי צה"ל: של בהיסטוריה"לראשונה

 מילואים".לשירות

 סיכום""
 של בחשיבותו בהכירו חשובה דרך כברת עשההצבא
 המערך של מעורבותו ובחשיבות בכלל המילואיםמערך
 לחזק ואף לשמר חשוב בפרט. המילואים במערךהסדיר
 את ולחזק לעודד מנת על נעשו שכבר המהלכיםאת

 המילואים. במערך הקבע אוכלוסיית שלהשתתפותה
 אנשי של מקצועיותם כפולה: תועלת מכך מפיקצה"ל
 תורם ובמקביל המילואים למערך רבות תורמתהקבע
 למערך רבות המילואים מערך עם הקבע אנשי שלהקשר
 כולו.הסדיר
 בשלושה לחזק יש הזאת הרצויה המגמהאת

 יעשו הקבע שאנשי בכך די אין4י"
 מכך פחות לא חשובמילואים,
 הקבע שאנשי יראה הריגבשהציבור
 עבור חשוב זה מילואימנעושים
 לגבי גם חשוב וזה המילואים,אנשי

 בציבור צהאל של הכלליהמעמד
 שמוביל כגוף תדמיתו ולגביהישראלי
 "" בנטל נשיאה של הערךבהגשמת

 חיוניים:תחומים
 ולמנמ"ש להצ"ח מעבר - נוספים צעדים לנקוטיש
 אנשי למעגל יותר רחבות אוכלוסיות לצרף כדי-

 המילואים במערך קצרות לתקופות המשרתיםהקבע
 מילואים. אנשי של כמחליפיםאו
 ליחידות הסדיר הצבא של המחויבות את לחזקיש

 מנת על מנמ"ש אנשי בהן שמשרתיםהמילואים
 איש עם השותפות את לקיים היכולת אתלהבטיח
 ארוכות. שנים לאורך מילואים יחידת באותההקבע
 הצבא למהלכי בתקשורת יותר רב פרסום להקנותיש

 אנשי לכלל המסר את להביא מנת על הזהבתחום
 לבד". לא "אתםהמילואים:

 הערות""
 האוויר, בחיל וגם ביבשה גם הרשמי המינוח הוא הצ"חלמעשה1.

 גם שהוא משני, מינוי במינוח להשתמש מקובל ביבשהאך
 מילואים. ביחידת השתתפות לגבי יותרמדויק

 2004 בינואר 6מעריב,2.
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