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רותםאברהםאלוף
עינו,בבתהכרםוהיהענבים.כרםלונטעאחדאדם
רוחותובאולו.נתונותבחייםושמחתואהבתווכל

לואיןודברולהחריבו,הכרםאתלהרוסואיימורעות
ומקיםהחזקהברוחטורחהחללעזרתו.שיעמוד

לוחותומחברבקרקע,עמודיםנועץוהיהמגן.גדר
לבנייתבנמצאחומרכלומלקטוויםותוקעלגדר,
עמודרואהוהיהמאוד.נחפזלכרמוובחרדתוהגדר.
הלוחותביןרווחמוצאבשורה,ומשאירושלםשאינו

מאודמיהרכימיישרו,ולאעקוםבוומבחיןומותירו,
ומעודדומנחםהולךוהיהמהרוחות.כרמואתלהציל
לכרםמחסהאתןרקהגדר,אתאשליםרק:עצמו

כלכלהלבסוףלתפארת.זאתגדרואתקןואחזור
כוחותיווכלומלאכתו,אתוהשליםבחצרו,חומר
מאודבהרבותוהנהשעשה,הגדראתלבחוןופנה

סדוקיםעמודיםובהמעוקמת,והיאהפרצות,
לוחותולאחומרלאבידוואיןרופפת.וקשירתה

רוחותבאוושובולחזקה.לתקנהמסמרולא11ולא
רופפת...וגדרתולכרמו,מאודחרדוהאישלכרםרעות
המוצדקת,בחרדתנועוסקים,שאנחנושניםכבר

מלק-אנומוצדקתבלהיטותכוח.ויותריותרבבניית
כללמצותטורחיםלנצלה,אפשרותשלשיורכלטים

עצמנומקדישיםקץאיןובמסירותבמירבו,פוטנציאל
מקוםבכלהרוחות"אתש,,יעצורגדולכוחלבניית

הזאת,במרוצהסדקיםמגליםאנחנוואםכשתבואנה.
ומעו-עצמנומנחמיםהפערים,אתרואיםאנוכאשר
מלאכתכשתושלםבאלהונטפלנחזורכידדים

הבניין.
למעשיטולעוררלהתריעלהזעיק,כדינכתבזהמאמר

נעמודלאהמלאכה,כשתסתייםאכןבישיבטיחו
אלאורופפת",פרצותרבתיגדרמולאוניםחסרי

כדיוהכליםהלבניםהחומר,כשבידנומולהנתייצב
בצורה.חומהשתהיהולחזקהלתקנהלשפצה,



אותולמרודשניתןנושאהואיחידהשלהלחימהאיכות
לעשותשמנסיםבתנאידיוק,שללגודירבהבמידהכמותית

הדרושיםההמחטיבההזמןאתלכךשמקדישיםובתנאיזאת,

יכוליםהעדוו,אוכוה,ערךלמדודניסיוןקיוםעצםלכך.

הקיימתההלהיטותהרצינותלגרידתבולטמידהקנהלהיות

איכות.במונההגלוםהוההשורבבהנושאעםל'התמודד

ענייגמלצורךבוחראניאפשריות,וריאציותשלשפעמתוך

שבמהווהכול'לת"בנוסחאהיחידהאיכותשלז'הערךלבטאכאן
אישתזאת,נוסחאלפימשותף.מכנה-מקוו'האניכך-

מערכותאיכותשלפונקציההיא)7((לחידהשלהלחימה

ההפעל'התורת)2(,אותםהמפעיליםרמתין),(שבידההנשק
ע=נ).ע7.ע:ךק.(2ל(:לאמרנוכלנ)).(המפקדים'ורמת'ע')(

אתלקבלכדינוסףמעמיקניתוחדהושלאהישראלילקורא

:חבאזתהיסודהנחות

מרביתב.מיריביו.גחותתמידצה"לקהיהכמותיתמבחינהא.

פותחולאצה"לגידיויהיושישנןהמתוחכמותהנשק'מערכות
ר~ששאביםעקב-השניםלא'ורךג.בארץ.בעתידיפותחוולא'

אתלרכושיריבינויוכלו-בעולםהגדולהוההשפעההעצומים

יותר.גדולהובכמותצה"ללרשותשיעמדוהנשקמערכות

עליויקשהעתיד~כמותיתמבחינהנחותתמידשיהיהלצבא

מציעאנימודרניות,נשקבמערכותעדיפותלקייםביותר

לקשריםיחסינואתלבטאכדיח)(ספציפימקדםלהוסיף

היהס.=ו,+pnvיי"ז,]"):כךהמשתניםביןהרצויים

יותרמושפעתתהיהיחידהשלהיחסיתשאיכותהאומר

ומרמתשל'הההפעלה'מתורתשל'ה,המפעיליםברמתמשיפור
שלה.הנשקמערכותמשיפורמאשרשלה,המפקדים'

ש'להמכרעת'מתרומתןלהתעלםכדיושוט'העיוורלהיותצריך

ספק.כלאיןהריהיחידה.לאיכותמודרניותנשקמערכות
החי"ר'(נ"טנשקוחסרתרגליתחי"רפלוגתשלבנחיתותה

פלוגהאותה,לעומתיום-'הכיפורים)מלחמתעדצ!ה"לשל
טווחואהוךקצרנ"טבנשקמשופעתנגמ"שים,עלכשהיא

מבטאתהנ"לשהנוסחאהבסיסית'התפיסהמתקדם.אישיובנשק
אמונההבעת'אלאבאיכות,הנשקמרכיבשלביטולבהאין
אותםהםהיחידהאיכותעליותרהמשפיעיםהמרכיביםכי

תפיסהולשפר.לפתחשבידינוואלהבידינווהמצוייםהמרכיבים

בעתידצה"ללאיכותשאחריותאתמעבירהמהותהבעצםזו

למפתחהשפעהשליותרצריםשולייםומותירהמפקדיולידי

המשקשלהקנחהלכוחאוהאירופיאוהאמריקניהנשק
לפתח,לערוות,כולנואתוהמחייבתתפיסלהזוהיהישראלי.

פאסיביים.להוותאדלאשליותלהיגררולאעמדה,לנקוט

רמתעלובקנאהבערג'הכשתבטאיםמילואיםיחידותמפקדי
ביחידותיהם,הנעשהלעומתהסדירבשירותהטובה,האימון

הרואיםבצבאלמפקדיםוסיפוקנחתכמקורפעםלאשממשים

סדיר,בשירותשלנוהגברהההאימוןלעמתמובהקאותבכך

אתולקבלעצמיתוהלקאהדרךמחיפושילחדול'מספקתוסיפה
לעומתיחסיתהשוואהשלזאתדרךוכאפשרי.כטובהקיים'

בינונית,אימוןמרמתנחתלרוותעל-מנתנמוכהאימוןרמת

עםול'השליםנחתלרוותצה"לשלהדרך'מוטעית.דרךהיא

אתלמינימוםעדושוגרתזאתרקלהיותצריפהאימון,רמת

הנשק,מערכתאנוש,יכולתמבהינתהאפשרי'ביןהפער

במציאות.המתבצעלביןההטקטיקה,הארגון.

ו1חבוצ5ןי01:גורמןפ.גנרלשלבמאמרובמקורמופיעההנוסחא.
Ammunitionand.Weapon

19763ינואר250,כערכות""



רמת
הביצוע

א
זמןאוטווחגורמי

:דוגמאותשתינביא

האש,בקרתמערכותהתותח,-בטנק'הירילמ'ערכתא.
הישגיםהמאפשרמסויםטכניכושר-התצפית'אמצעי

גדולעםופוחתיםההולכיםקצר,בטווחותר."גבו'הים

בהשרואהלהיותצריךלאתותחןלהמתגירגודדהטווח.
הואמידהבאיזהשיראהמדדאלאבפלוג'ה,חבריולהישגי

מהשיצייןמדדאוהאפשרי,לתחוםבביצועיומתקחב
האפשרי.לביןביצועיוביןהפער'

יכולהקימה,בשטחמוטסתפשיטההמבצעתחי"רפלוגתב.
ולקראתמסוים,בזמןההתקרבותומסעההטסות'לבצע'

מהירותבמטרות,פגיעה(מסוימתכשיהותרמתלגלותמגע

הפלוגהשלהמדדוכד').קהביותלטכניקותציותביצוע,
פלוגותישמידהבאינהלהיותיכולאינובאימונים

הפערמהשיבטאמדדאלאממנה,גרועזאתהמבצעות
בשטח.הביצועלביןהאפשריבין

אתלמדודבדעתיכיצדנשאלתיקרובותשלעיתיםמאחר
רבהבמידהכשםאלהערכיםלמדודניתןכיאומרהאפשרי,

אךמדויקים.ניסוייםשלממושכתבעבודהדיוקשלמאוד
הטובההתוצאה:אתלחלוטיןכמספיקאקבלענייננולצורך
בתותחנותשאפשרישלכערךבצה"לתותחןשהשיגביותר
בפשיעהח"'רפלגותשלביותרהטובההתוצאה'ואתטנקים,

ול-לשגיאותבפשיטותחי"רלפלוגותוהאפשרישלכערך

נוכלמכן,לאחר,שלנוההערכה'במערכתשיוותרופערים
שולי.דברכאללהתייחס

משהוהאיכותבנושאלדיוןתורםהקצינים,מתוכנו,מיעוטרק

עללחזורכדיהנדרשושמינימליהשכלילמאמץמעבר

הגדולהרובבנושא.רהמוכהותהנדושותהתעמולהססנואות

הננוח,ה,~לגיוני"להיקש-דעתמבלילעיתים-מצטרף

לנוהכמותלהם"למסקנהולפיכךכמות",מולאיכות"של
בודדיםלאשורו.הנושאאתלבח'וןכ%לטרוחבלאהאיכות"

אלהגםאךממשיים.פעול'הכיוונילנסחהשנים'כהמךטרחו
אופרטיבית.ריאליותהעדרשלבולטבסימןלעיתיםלוקים

חלקיםעלמאסיביוויתורקפדניתלסלקציההמלצה'מהיכי
לאאם-אכל""המגייס'חובהלצבא'הניתן'מהפוטנציאל

?מהמציאותתלישות
הדרושהאומץבלאבכמותוזלזולהאיכות,בהאדרתהטעםמה

מעטיםלאבינינויש?הצבאשלבהיקפוהקטנהלתבוע
מוזרבאורחהמפניםהאיכות,בנשיאלעסוקבצורךהחשים

איןנהםבתחהמיםוהצעותלהמלצות,מרצםכלאתמובן)אך(

החינוךלשיפורהצעהכמוהשפעה.אותרומהכללהם
לשיפורהצעהאוהחינוך,להחרדטענותובצידהבישראל

המפתחיםלמוסדותטענותובצידהבישראלהפיתוחמערכת

ועוד...
בעתידצה"לשלאיכותובאמתהאם:הקשההשאלהמתבקשת

שנולדלמישישהגנטי"היתרון"תוצאתרקכולהתהמה
כולהתהיההאם?באלכסנדריהשנולדזהעלבפתח-תקוה

?טוביםיותרלכןמעטים,שאנחנווהמגוחכתהמסקנהפרירק

במפתחאוהישראליבבית-'הספררקמותניתתהיההאם

גברהה,איכותלהשיגכדיבאמתהאםא'ו?האמריקניהנשק
דרסטיבאורחולצמצםמחודדותסלקציהלעסוךעלינוהיה"

שליליתהיאאל'הלכלהתשובהלהערכתי,?הצבא'והיקףאת

המצויןהגלםחומראתמשמעותיכאופןלשפרבידינונחרצת.

אתבולטתבמידהלשפרבידינושהוא.כפיגםלנוהניתן
איכותית.כמותולעשותהשהקימונוהכמותכלשלאיכותה

הורגלנו,אלוהןחשיבהממגבלותלהשתחרר'עלינוכךלשם

עלקהבנומלהולליךלחדולנובלת,הכשרהמסורתלשנות
האינטלקטו-מרצנוכלאתולהפנותבשליטתנושאינםאחרים

נוכלמהלש'אלה'תשובהלתתכדיהתקציביתויכולתנואלי

אלא-ללחוץולאלהמליץ,לאלהציע,לא!לעשוהאנחנו

ול'בד.לעשרת,

הידע,מירבמיצוישלתוצאההןרוכשיםשאנוהבשקמערכות

משהנותכאשרגםשלנו.הכוללים.והקשריםהתקציב'הניסרון,

כביטוילראותןאפשרהצבא,המלצתעל-פינרכשותכאלה

חהח'ל-הנ"ל.בתחומיםישראלשלהלאומית'ליכולתמירבי

קציניםשלנחלתםתמידהיונשקמערכותרכישתבדברטות

ביותר.הגבוהותמטהועבודתפיקודוברמותיחסית,מעטים,

שולית.היאאלוהחלטותעלהקצינים:מירבשלההשפעה

לתשתיתעשיהאפשרויותעללהצביעכאןונענייננומאחר

מערכותפיתויוכלל.דהבנושאנעסוקלאמפקדים,שלרחפה

באיכותביותרמכובדגורםשיהאודאיאצלנוחדשותנשק
אינואולםמאמץ,ההבה'לושיוקדשוראויבעתידהצבא'

שלנו.הדיוןבתחום
בתחום-תורתיתעש"השלהדינמיקהבהםהצבאותבועטים

משךשומרת-לביצועהתוההוגיבושהמסקנה'החשיבה,
רביםואכןבצה"ל,כמוכל-כךגבוההאינטנסיביותעלשנים

יישוםשלזהובקצביהבהישגמתקנאיםכאןמהמבקרים

צה"לשלהמסורתית""החולשה'תורתיות.למסקנות'עובדות

צריכהאינהשבכתב,לתוההזאתפעילותלהפוךביכולתו

תהליךמתבצעבההדרךעצמה.לפעילותבאשרלהטעות

לקחיםתרגילים,ניסויים,דיונים,ידיעות,איסוף(זהתורתי

אינהביואףהאפשרית.הנכונהכדרךלינראיתוסיכומים)

לראותמתקשהאנימעט,לאבהלשפרניתןיודאימושלמת

העיסוקאתכמגמעיבאורחשתשנהחדרנהאומהפכניתדרך

ההפעלהתורתנושאכאןבדיוןנשלבלאלפיכךשלנו.התורתי
שלנוהאפשריתהמחשפהמירבאתהמבטאקבועכנתוןונקבלו

נסיוננו.ואת

אתההמפקד,המפעיל!בתחומיכוללת,כתכניתלהלןאציע
:הקרובותבשניםהצבא'איכותלשיפורהבאות'הדרכים

חוזר.והיזוןלמידעכוללתמערכתבנייתא.

מתוחכם.מיוןב.

גביהתובתדירותמחזוריאימוןג.

קהבית.לכשירותמחייבתתכניתד.

מפקדים,בהכשרתודגשמגמהשינויה.
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חוזרהיזוןמערכת

בקרהמערכתדרוריהומודרניתגדולהיצרניתמערכתלכל
ראשוןכתנאיהמוגמר,המוצרעלוביקורתהייצורתהליכיעל

בקרהמערכותהמוצרים.איכותעלולשמירהלשיפורויספת
יפהעלושלאמוצריםבגילוימצטמצםאינותפקידןכאלה

בתהליךהתורפהנקודותאבחוןבעיקראלאהפצתם,ומניעת

להשפיעלהספיקבדיהתהליך,כדיתוךכךעלודיווחהייצור

מוגבליםאינםמודרנייםבקרהתהליכיהדרדר.אתולתקן

שלבשטחמתמדתחוזרתבחינהכולליםוהםהמפעל,להצר
בשוק.החדשותולדרישותלתנאיםהמוצריםשלוהתאמתםמידת
מחומרהמייצרתגדדל'המודרניתמערכתבעצם,הוא,צה"ל
בריא,יעיל,חיילשהואמוצרישראליםבנישלכבטובחגלם

למערכתלקהב.ומוכןנכוןנשק,מערכותבהפעלתמיומן

לדרוחהמסוגלתמודרניתבקרהמערכתאיןהזאתהגדולה

ובדרךביצועו,תוךהתורפהנקודותועלהייצורתהליכיעל

הקטנהבחצרבבקרהעוסקותשבתוכההמערכותתתכלכלל
בלבד.המוגמרבמוצררובעל-פי'שלהן,ההפרטית
קודםהםהקייםולתיקוןלשינויוההכרחייםהבסיסייםהתנאים'

מהשלהתוצאותמהלדעתאח"כעושים,מהלדעתכל
הנעשהשביןההקשריםאתנכוןלהביןולבסוףשעושים
איטייםחלקיים,-קיימיםשהםגמידה-אלהכללתוצאה.

בתרומתם.מספקיםמלפיותורחוקים
הרנהכל-כךבצהשלשומעשאתההמשפטיםהםמעטים
?האמנםמתווכחים".לאנתוניםעל"המשפטכמופעמים,
לבירורמוקדרישלנוהדיוניםמזמןמאודגדולחלקבעצם,

מ'ה,,נתונים"חלקפעםשלאהואיותרעודשרעומ'ההנתונים.

להםשאיןאישייםופירושיםאינטואיציותיהרגשות,אלאאינו
המציאות.עםדבר

ומ-כוללתחוזיהיזוןושיטתבקרהמערכתשלהעדרה

:הבאותהאופייניותהשליליותלתופעותמביאחייבת,
על-בנתונים-שרירותי""ולעיתים-גמיש""שימוש*

ממטי-כאשרלמשל,למציאות.קשרכלובלאהשעהצרכיפי

אותהומצייניםטנקיםבחטיבתתותחנותעלוגופריתאשרים
רשו-האימוןעלהמופקדשבמוסדלמרותביותר",כ,,גרועה

ביותרהמעולותכתוצאותחטיבהאותהשלהיריתוצאותמות

שהושגו.

כיש-גורמישליותרמדויקבאיתורלצורךמודעותהעדר*

מסלולן,מסכם"!חי"רשמ"פלבקשנסוהצלחה.אולון
מהשיסבירגרוע",מסלול"והמפורט",במונחשלומחלקה

רחו-לעיתיםרקכילהעידיכולאני?במסלולבסדרהוה'לא

המר-ביןאבחנהשתכלולמספקתתשובהתמצאוביותרקות

איכותהנשק,הפעלתרמתהגופני,הכושררמתשלכיבים
ובקרת-ניהו'להטקטית,התפיסההשונים,בטווחיםהפגיעות

מרכיביםהםאלהכלועוד.הצרות,תרגולתרמתהאש,

והמשותףלשיפורו,שונהטיפולמהםאחדשלכלחשובים
אףעלמצביעאינוגרוע"מסלול"ומהציוןהואלכולםהיחיד
טנקיםממג"דלבקשנסובה.לטפלשישכסיבהמהםאחד

לרצתומהשיסבירגמוך,עקההפגיעותאחוזבותרגילשסיים

לאתותחנים"מיידכמעט'תהיההתשובהכללבדרך?קהה
היאשתפקדיםעל-ידיהטווחמדידתהאם'?האמנםמאומנים".

?בסדרהואבפגיעותהמפקדיםאבחנתכושרהאם'?בסדר
המער-תיאוםהאם?בסדרהואנכוןתיקוןלתתכושרםהאם

הסבירבגודלהמטהותהאם'?כראויבוצעהיריטרםכות
אינםכייוזכרולאשפשוטמרכיביםועוד?הנתון,לטווח'

הנתונים.במערכתשגרה

האםהכרואה.אולהערכהאובייקטיבייםמדדיםהעדר*

בח-חי"רגדודרמתל'השוותהיכולבינינומישהוישבאמת

?אחרתבחטיבהצנחניםגדודשלזאתעםמסוימתטיבה

פטוןטנקיםגדודלהערכתאובייקטיבימדדלנוישהאם
היוםנרצהאם?הגולןברמתאחרגדודרמתמולבסיני

האםבמערכת,חלשיםבגדודיםיותרולהשקיערמהלהשוות

?אותםלאתרנוכל

הואלמערכתגורמותשהןהנזקעיקרהאלה,'התופעותכל
העיוותים,להגדרתקושיוהוספתהתורפהנקודותבטשט'וש

נודריךכלגם-שכולנוכפיהמתקבלות.להחלטותגםולכן

למתאמןחוזרבהיזוןהרב'בצורךוהכרנו-ניסיוןבעלזוטר
במרץמפתחיםואנוהישגיואתל'העלותכדילחייל,היחיד,

סופרת,מטרה(כדההיזוןלאפשרנדיא.מצעיםשלהבמספר

וכד'),טיליםולכיורן'טנקלתותחן'טלביזיהקופצת,מטהה

ההכשרהלמערכת.מלאחוזרהיזוןבמרץלפתחעלזנוכך

הרמות.בכלכול'השלנו

וסטנדרטיםמטלותלהגדירנצטרךגדולה.עבודהתידרשאכן,

המקצועותולכלכיום,אצלנומהבהוגיותרהרבהארוךבדיון
אקדמאייםצוותיםלגייסנצטרךיזיק).לאלגמרי(והנושאים

לבחוןנצטרךלכך).מוכניםוהם(המערכתבבנייתלעזרתנו

זהגם(ציוניםומתןהערכהבנושאימוסכמותמעטלאמחדש
אנחנוידינו,בהישגהיאהעבודה,יועיל).רקעצמובפני

!להתחילעלינולעשותה.יודעים

מודרנימיון

נולדוהאדםשבניהיוםמודיםקיצוניםוליברליםנפשיפיגם
החברתי,הרקעהפסיכולוגי,הרקעהאופי,במהותם.שינים

גור-ועודמהביתהנצברותההשפעותהפסיכומוטורי,הכושר

הואבן-אדםכל,שבובסיסימצביוצריםאל'הכלמים,

שהןאותן-בעולםהמיוןמערכותלעצמו.ספציפימקרה

שלהקבצהלעובותאלאמנסותאינן-ומתקדמותטובות

מערכותבכוח.המועמדיםאצלולחפשןלהןהדרושותתכונות
מערכתבהןקיימתאםבכךנבחנותאינןכוח-אדםהמפעילות

למילוימספיקרגישההמיון,מערכתמידהבאינהאלאמיון,

משימותיה.

למשל-מאודכוללותב'הקבצותהמסתפקת'גס'המיוןמערכת
להקצ-מאודמעטתתרום-גופניתו'בריאות'עממיתהשכל'ה

נבחןביניהםהעיקריומההבדללמקצועותמתאיםכוח-אדםאת
מיוןמערכתהמפעילים.שלהפסיכומוטורייםבכישוריםבשוני

אנ-פהפנייתהראשון,:עיקרייםתח'ומיםבשניתורמתטובה

להישגיםסיכוימתןולכןכישוריהם,אתהתואםלמקצועשים

ניבויביכולתהשני,;בעבהההירתררבולסיפוקיותרגבו'הים

משמעו-הקטפהולכןמסוימים,למקצועותמתאימיםבלתישל

למערכתובזמןגבסףעצוםוחיסכוןההכשההתוךנפלשלתית

כולה.
לעומתגסהאךלמדי,מתקדמתהטובצה"להמיוןמערכת
בהפזלתהצבאייםהמקצועותשמרביתבעודהמערכת.צרכי

פסיכומוטורייםמרכיביםבעלי.חייליםדורשיםנשקמערכות

כללזהנושאבודקתאינהשלנוהמעןמערכתהריספציפיים,

19765ישאר250,מערכות".



הנפליםמספרטייסים).כמוס,פוריםעיליתלמקצ,ועותפרט(

היורדתהעצומההאמצעיםכמותוההכשרה,,בתהליךמאודהרב'

לרמהההסתגלותובעיקרמאודהיקר'הזמןבזבוזלטמיון,
אםול,היטתפרל,השתנותיבוליםאלהכלנמוכה,סטנדרטית

האחרונההשנהנסיונותיותר.טובלמיוןהדרךאתנמצא
ממש.אפשריההואבידינוהדבר'כימוכיחיםזהבכיוון

נצטרךמלוליה.אינהוהדרךעבודההרבהתידרשכאןגםאכן,

נבחרב'הםהמקצועות'שלומקצועימלאעיסוקיםניתוחלערוך

שלנכונהבהכנה,רבלעזרקהיהעצמובפניז'הגםושוב,(
הפסיכומוטורייםהכשריםאתלאתרנצטרךשלנו).הקורסים'

ומקצועמקצועכלעם'גבוהמתאםל,הםשישהאחרים"

שלאבחוןשיטותלפתחנצטרךומנוסה),.אפשריכאמורוזה(
הרבהכברצעדנובכךגם(והמועמדיםאצלאלהכשרים

מקצו-מולכשריםשלקבוצותלבנותחייביםונ'היהקדימה),

ספציפיים.עות

חייליםשליעילהוהפניהיחסיתגבו'ההניבוייכולתבצד

לחיזוקדרכיםלפתחשנלמדגבוהסיכויקייםהנכון,למקום

להעלותובכךספציפי,למקצועהדרושיםמסוימיםכשרים

איננוכיום.לנוהמוכריםההישגיםאתמשמעותיבאורח

שניםמנהממייניםהתעשייתיבעולםבדיוני.במדעעוסקים
היתכנותניסויהזאת.להצע'המאודקריבהשיטהעל-פי

באמונהלכךלהיכנסעלינוההמשך.אתמצדיקשלנובתנאים

ובסבלנות.

גבוההבתדירותמחזוריאימון
שכדימיומנויותהןצבאיותמקצועיותטכניותמיומנויות

העדרושוב.שובולתרגלןלחזורחייביםרמתןעללשמור

כל-אלובמיומנויותהביצוע'רמתאתמביאנשנהתרגול

אפס.להמתעד-לההתואםהספציפי,לזמןמאתה0.אחת

שלבמרווחיםריענוןלאימוןנ"טטילנינדרשיםזריםבצבאות

שכשירותםהיאההערכהכז'ה,ריענוןבהעדרספורים.שבועות

מאוד.מוגבלתתקופהתוךכטילןההסמכה~לאבדןעדיורדת

הקיים,במד-הטו'וחטווחמדידתמתרגלשאינוטנקמפקד

תוךאחוזיםבעשרותתיפגעדיוקוורמתכושרואתיאבד

בח"'ר/חרמ"ש/הנדסהנק"למפעיליש'לרמתםקצהה.תקופה

ומתרגליםחוזריםכשאינםשבוע'ותתוךתלולבאורחיורדת

ובהרבההללוהמקריםבכלבמטרות.'וקליעהנשקהפעלת
ברמהמיומנותלושהיתהחייליכולפורטו,שלאנוספים

העיקריתהבעוהקצרה.אימוןתקופתתוךאליהלחזורטובה,

כשהםבמלחמהייתפסומחיילינוכמההיא
ברמתם-

הנמוכה
להשיגקריהקרב,כדיתוךלרמתםלחזורויצטרכוביותר

סיכוןתוךמאודנמוכותתוצאותבמלחינההראשוניםבמגעים
כזאתרמהירידתלמנועהיחידההדרךוליחידתם.לעצמםגבו'ה

זמןתקופתכלמחזוריאימוןלבצעהיאאותה,להעלותועוד

ברמהמתחיליםתמידבוחד-שנתיבאימוןל'הסתפקולאקצרה

מאוד.בינונילממוצעאלאמגיעיםשלאכל-כךנמוכה
אימוןלתקופתמילואיםלאנשילקרואלאומיתיכולתב'העדר

נוספותמנועשעותאלפילניצולתקציבבהעדרהגבלה,'ללא
ה'חיילים,מגוריבקרבתפגזיםירימתאפשר'בומקוםוב'העדר

סימולציהבאמצעי.אימוןהיאהאפשריתהיחידה'התשיבה

כברהקיימיםהסימולציהאמצעיאזוריים.אימוןבמרכזי
פיתוחבתהליךהנמצאיםאונ_-בעולםאובידינו-כיום

הדרו-המקצועותבמרביתמלאאימוןמאפשריםמאוד,מתקדם

אחדבכלמפקדאוחיילהקרביות.,ביחידותלחיילינושים

אובעירוהנמצא'איננוןלמרכזלבואיוכלהאלה'מהמקצועות
בלא(העבודהשעותאחרישעות3-2ותוךהסמומה'בעיר
הספציפיובמקצועוהאישיבנשקו'עצמולתרגללמילואים)גיוס

תורעםהביתהולהישלחרמהבוחןלעבורמתקדמת,בהמה

ה,באה.לפעם
תוךחדשיםלנושאיםעדכוןתחנותלשמש'יוכל'ואל,המרכזים
מינימוםתוךקליטהשיבטיחוחדשיםהדרסהבאמצעישימוש

אימוןאלטרנטיבותלשמשאלהמרכזיםיוכלוכמו-כןזמן.

עלינוהנכפותומילואיםסדירבניירותמאונסבטלהלתקופות

מעט.לאאכןהואשנדרשמהשונים.מאילוציםכת'וצאה

הסימולטורים,וברכישתהמתקניםבהקמתלהשקיענצטרך

שיותאמול'בחינהוסטנדרטיםבחינותמערכתלקייםנצטרך

באנשים,אדתםלתחזקנצטרךהמקצועות..בכלאלהלמקומות

אנשישלהרמהבשמירתרקולאפירות,תתןהלהשקעה'אבל

באימוןלמרחבלצאתאפשרותבמתןגםאלאהמילואים,

הנושאיםעםשנהמדילהתמודדמ,הצורךולהשתחררלהשנתי

לאימוןמוקדשלהיותיוכלזהזמןכז'ה.באימוןביותרהיסודיים'

חדשים.נושאיםוללימודמתקדם

קרביכושרפיתוח

אינטיליגנציהרמתלשדודביותרהמקובליםהמבחניםאחד

למקריםיחיד/פרטיממקר'הלהסיקהנבחןשלביכולתוהיא

אינטיליגנטים-כולנומדועל'הביןממנינבצרלכן,אחרים.

הקשו-מתופעותלחלוטיןל'ההעלםמסוגלים-כידועמאוד

שיכולתומאתנואחדאףמכיר.אינניהקרבי.בכושררות

פעימות150מרביץ""שלוכשהדופקמשתפרתדבריםלבצע

טילשלבכיווןלמטהה,בקליעהמדובראםחשובולאבדקה,

בינינושיזללגלותמאודמופתעאהמהטקטי.פיתרוןבמתןאו

ומרגישיםגחיל'החשיםכשהםמשתפריםשכישוריהםכאלה

-באמתסגולהיחידי-המפקדים,מאתנובודדיםרקרע.

באותםבעברבשיקוליהםבוש'הבשמץלהיזכריכוליםאינם
גםאובתרגיליםעליהםשעברוקיצוניתעייפותשלמקרים

חיילינועלז'הענייןמשליכיםאיננומהמשוםבמלחמות.

כשיר'ותבקורסי-האחרונההשנ'הנסיוןהצעירים.!ומפקדינו

רביםכילנומוכיח-השונותצה"לובאליפויותקרבית

לקרביגיעואנןמג"ד)מ"פ,מ"מ,(הזוטרים'ממפקדינורבים

פועםכשליבםפנים-אל-פניםקרבשלהעליון'ולמבחןהמגע

ההסתע-לאחרברעיחושואכןנהםבדקה,,פעימות150בקצב

בחילההרגשתתוךעצמה.בלחימהויחלוהיעדעלרות

מאוד.עייףיהיהמ'הםמבוטללאחלקגופנית.
עניינםרקלאהם:ועוד,גופניתסיבולתכוח,ריכוז,עירנוה,

טנקיסטיםשלגםאלא-וחרמ"שהנדסהחי"ר,חיילישל

פגזים4-3במסלולטועןבטנקטען-קשרתותחנים.ושל

גימשךפגזיםכ-15-10יטעןאינטנסיביאשבתרגילוחסל.
40-30לטעוןל'הידרשטעןאותועלולבמלחמהשעה.כחצי

האםאוכוח,לויהגההאםמסחרר.ובקצבברציפותפגזים

בצוותפגזיםמגיש?הטנק'בצוותוקריטימעכבלגורםיהפוך
בבוורךלעיתיםפגזים,12-10אשבתרגילמגישתומ"ת

עשרותל'הגישלהידרשמגישאותועלולבמלחמ'השעות.

רבותטונותלהריםולעיתיםרצחני,בקצבפגזיםש'לרבות



קייםכיהובהרבניסוייםלפחות?יוכלהאם'אחד.יוםבמשך

קואורדינציהתנובה,מהירותזיכרון,כושרריכוז,כושרספק.

והעשרהלשיפורוגיתגותה.יוםמאודנחוצותתכונותהן,ועוד,
זכךעללוותררשאיםאנחנוהאםבכך.שעוסקיםבתנאי
יכולאינךקרבית,כשירותבנושאכימרא'החשנים(נסיון

פקודותלתתצריכיםכאןוולונטרית.שערכתעללבנות
נושאלשל'בהיאתוצאותלהשיגהדרךמחייבות.והוראות
וכקרי-הפיקודרמותככלמחייבכתנאיהקרביתהכשירות

החייבקציניםחבררקובדרגה.בתפקידלקידוםטריון

כשירותבמבחן-מכךפחותאושנהכל-בעצמולה,תמורד
ביחידות.גבוההקרביתכשירותהמתלקייםינכלמחייב,

ול-מיוחדותהעשרהתכניותלחיבורצוותיםלהקיםנצטרך

אנחנוהשונים.'במקצועותל'העשהההדרושים'הכישוריםאיתור
זאת.לעשותאיךיודעים
גבוהקרניכושרבעלתסדיההקצונהכיהתקוו'הקיימת

אתגםתמריץוהישגים,לעדיפותבולטתהוכחה,שתהונה
שלה.כושרהאתלשפרהמילואיםקצונת

המפקדיםהכשרתבתכניתודגשיםמגמותאיזון
הגורם-בעתידגםיהיוובוודאי-בעברהיו'המפקדים
בקרב.היחידותשלאיכותןרמתבקביעתבמעקההראשון

בלעדיכמעטבאורחנקבעתהחייליםשלאיכותםבעודאולם
שלאיכותםשרכשו,הטכניתהמקצועיתהמיומנות,מידתע"י

נוספים.מנוהמיםומושפעתינתרהרבהמורכבתהמפקדים

גברהה,איכותרמתשתכליתהמפקדיםהכשרת'תכניתכל
:הבאיםהאלמנטיםאת'לכלולחייבת

בעליהחייליםכישתבטיחמוצלחתכשרונותברירת'*
פיקוד.לתפקידייופנוביותרהטוביםהטבעיים'הנתונים

שתבטיחטכניותמקצועיותבמיומנויותוהכשרהתכנית*
בקיאותנשק,מערכותההפעלתספציפיתמקצועיתידיעה

וטכניקותבתרגולות'שליטהומנ'היגות,שליט'הבטכניקות
וכד'.קרביות

שיקנהותגוב'הוהערכההתמצאות,כושרהקנייתמסלול*

פעולותאתולנבאלהעריךבשדה-'הקרב,ל'התמצאכושר
משתנים.למצביםונכוןמהרולהגיבהאויב

אינטלקטואליתהתמודדותשתאפשרצבאיתהשכל'ה'פיתוח*

האויב,עלידעשתרחיבוזרות,שונותלחימהתורותעם
לכיווניאנשיםשתפתחוהעבר,נסיוןלימוד,שתבטיח
התנהגותמנהל,בנושאיהשכלהושתקנהשוניםחשיבה
ועוד.

ברמותשוטההפיקודאיכותב'בנייתאל'הגורמיםשלחלקם
חזקיותרהרבהלהיותצריךאוגדהמפקדהשונות.'הפיקוד
ל,הפעיליכולתולעומתולהגיב,להעריךהתמצא,"ביכולתו

מאשרצבאיתהשכל'התהיהשלאלוףחשוביותרהרבה'טנק.
אלהגורמיםככלל,אולםוכד'.נשקמערכותבהפעלתבקיאות

הרמות.בכלבמפקדיםשיהיוצריךכולם
הניצולעומקובעיקר-הקיימתהכשרונותברירתמערכת

ממששלאפשרותמותיההאינה-הפוטנציאלכלשל
יותרהקשהה'בעיה'אמיתיים.כשרונותעלתפסחומהמערכת

ממושכת,לתקופהאתנואלהכשרונותשלהישארותםהיא'
כאן.בהנדוןשלאגדול'ה,בעיה,

שלנוהקידוםבמסלולימצוייםאכןהאחריםהגורמיםשלושת

שהפרופורציההיא,בתהליךהתורפהנקודתאךלמפקדים,

זמן,רב,מרץמקדישיםאנונעודמאוזנת.בלתיהיאבינ"הם
מקצועניתבמיומנויותמפקדינולהכשרתומחשבהאמצעים
הכש-צםלהתמורדכרימברפחותהרבהצישיםאנוטכניות,

מאודמעטעושיםולמעש'הותגובה,הערכה'להתמצאות,רתם
הצבאית.השכלתם'לפיתוח

שהצענוכפי-מקצועיותמיומנויותהקניית'תהליךשיפור

שהואזהבתחוםגוברתלגט"ההביא"יכולעוד-קודם

שרוצהמיבהעדרו.להבחיןבהרבהונוחהקניה"יותרקל

כזאתבמיד'הקריטייםהפכו"האחריםהגורמים'בומצבלמנוע
לרכזחייביותר,טובותאיכותלרמותההתקדמותאתשיעכבו
בתהליךיותרחלשיםשהםאל'הנושאיםשניבשיפורמאמציו

ההכשרה.
מקורומהוויםבעולם,המתקדמיםמןהםשלנוהאש.תרגולי

מהוויםהםואכן,שלנו.והאימוניםרמתעל'לגאוותנומכובד

מהםהדורשתוהמפקדיםהחייליםשלבהכשרתםשיאנקודת
ובתרגולותבטכניקותושליטתםוהמקצועיתיכולתםכלמיצוי

אינםלמ'הנותנים,אינםמ'הלהכירעלינושחובהאלאשלמדו.
בוחנים.אינםומהמאמנים

מקצועיותמיומנויותרכישתבתחוםהםבמלואםהאשתרגולי

לה,ת-אלהבתרגיליםנדרשיםאינםהבנפקדיםבלבד.טכניות

לשמוראש,לתאםהכגיח,הריץ"אלאולוהגיב,להערירמצא,
כלאיןובך/קבועותתרגולותעללפקחביטחון,כללי:על

מעריךהואגםחושב,הואשגםיריבעםשכליתהתמודדות

בדיוקומבצעצייתןסטטי,נוח,הואהאויב""מגיב.הוא'וגם

קנסות""איןאבידות,איןהמתורגל.תכניתאתשמשרהמה

לךמובטחשגיאות.עלמעניש""אינושדה-'הקרבשטויות.על
חרדה,כלחשש,כלאיןאבסורדי,מצבמכלבשלוםשתצא

דבריםו,הריבאימונים.ביטחוןשלל,בעיותפרט-מתחכל

ואוגדהחטיבהגדוד,שלברמהבמלחמה.הקובעיםהם'אלה
הא-מ'הגורמיםיותרקרובותלעיתיםאלהדבריםקובעים

חרים.

אוהחופשי,הדו-צרדיהתרגול'לענותיכולא"הכלעל
קומץשהםאלאדו-צדדיים,תרגיליםלנוישאכן,המבוקר.

אימוןוסוגישונותהמותכללמקיפיםו'א"נםבשישים.בטל
סיכויה"השלאמשוםלכך,התפגינולאשגיאמשךרבים.

מבחימהונכוןנוחחופשי,דו-צדדיתרגולשיאפשרולאמצעים
עומדשפיתוחםואל'הבעולםכיוםהמצוייםהאמצעיםקרבית.

הרמות,בכלויעילחכםדו-צדדיתרגולמאפשריםלהסתיים,
ראשונהממדרגה,איכותיכיווןזהולאוגדה.ועדהבודדמהחייל
ולפתחם,האמצעיםאתלרכוש'עלינובו.לפגרלנושאסור
כאלהמשחקוכלליתרגיליםלחיבורומחשבהזמןל'הקדיש
מתקדם,מקוםבאותושלנוהדו-צדדיהתרגול'אתשיעמידו

זמןעללוותרעלינוובעיקרשלבו.האשתרגולימצוייםבו
מכיראינניהדו-צדדי.התרגול'לטובתאשעםתרגיליםוכמות

תרגיליםאותםותגובה.הערכההתמצאות,'לפיתוחאחרתדרך
יעילהזאתדרךכיברורבאורחהוכיחושעשינו,בודדים

מאוד.וחשובה
עומסקייםאצלנוהצבאיתהההשכלההמידעהקנייתבתהליך

שלזמנומחציתכדיעד-הדרך'שלבתחילתהמאודגבוה
הולכתדלילותלעומת-מכךיותרואףבקורסיםהחייל

המג"ד,ברמותבצבא.המפקדשלהתקדמותועםוגוברת

19757ינואר250,מערכות""



הצבאיתההשכלהבהןרמותאותל-והאוגדונריהמח"ט
אזדווקא-ודומיננטיחשובגורםויותריותרהופכת'
תופסתואינהמינימליתהיאמסודרבאורחמידעהקניית'

7--8עוברותלמכללהפו"מבין(מ'הזמל.זעיראחוזאלא
חודשים,מ-4-3יותרלאקורסיםמתקיימיםשבהןשנים

מג"דים).קורסביניהם

אוזאתבתקופהבחו"ללקורסהיוצאיםהמאושרים'אותם
מהכלליוצאמיעוטאלאאינםמסודרים,אקדמאייםללימודים

אינהרוכשיםקוהםההואכלהאלה,גםהכלל.'עלהמלמד

צבאיתאינה,היאמאוד,ומועילהחשובההיאכיואףמכוונת,
אתמשאיריםאנחנוהספציפיים.צרכינועל-פיתפוחהואינה

הקצין,שלהאישיותונטיותיורצונוילבחירתו,הנוספתההשכליה
לרכשה.אותושימריץמבחןבשוםאותומחייביםואיננו

קורסאתשגמרדומה,מקצועבעלאומהנדסאורופא,כל
עדכנית,השכלהולרכושלהמשיךשעליויודעשלו,הבסיס

השתל-פעםמדיולעבורבמקצועוההתפתחויותאחרילעק,וב

אלהבמקצועו.המידעבחזיתמעודכןלהישארעל-מנתמויות

טבעיבאורחנשאריםזאת,לעשותטורחיםשאינםמהם

גברה'האיכותקבוצתאופןבשוםלייצג,יכוליםואינםמאחור

מאוזנת.איננהוהתפתחותםכך,אינםקצינינומקצועם.של
אישייםמבחניםמערכתקיוםלהבטיחכמוסדצה"לעל

אועצמאיבאורחנוספתהשכלהלרכושהקצין'אתשתחייב
בכלכישתבטיחמערכתזוהיעונתיות.השתלמויות!דרך

השכלההעדרעקבאיכותותיפגעלאאליו,שיגיעתפקיד
הכרחית.כרמ'ההתכניתלמועצבישתיראהרמהבאותהצבאית
מבחניםלחיבורצוותלהקיםניאלץקלה.אינההתכנית
הצבא,למקצועותכללייםמבחניםהספציפי,'למקצועחיליים

בחינהסגלילקייםנצטרךכללית.להשכלהנוטפיםומבחנים

ומערכתבכתבללימודמסודרחומרדרושיהיהוהערכה.
הקצינים.ביןאותושתפעיל

החלפתעקבמ,למפולות"ל'היפטרנוכלכדאי.היה"הרווח
חיונייםעצמיולימודקריאתהרגליאולינבטיחתפקידים.
הכרהלקראתממשיבאורחנתקדםכיום,כל-כךהחסרים
הבעיקראקדמי,לתוארכנושאהמורכב'הצבאילמקצועוכבוד

אותה.הצריכותהפיקודלרמותחיוניתהשכלה.אותהנקנה

התכניתמחיר

חוזרוהיזוןמידעמערכת:וכיווניםתחומיםמספרהצענו

מתוחכםמיון;ולמטכ"לראשיחיללקציןועדהפרטמרמת
וסטנדרטיםמשופרתליהתאמיההנפל,'וצמצוםהצלח'הלניבוי
סימולציהומערכותאזורייםאימוןמתקני;יותרגבוהים

איכותלשיפורגבוהה,בתדירותמחזורילאימוןמגוונות
בסדירשאונסבטלהלתקופות,וכאלטרנטיבההוכנתיהאימון

תכניותו'בצדהקרביתלכשירותחובהתכנית;ומילואים

בתרגולמוג'ברלדגשמעבר;ספציפייםלמקצועותהעשרה
אישייםמבחניםתכניתההרצתהרמות,בכלמתוהכםדו-צדדי

מסודרת,מחקרמערכתיחייבזתקטן,מפעללאזהלקצונה.
שלבינויסימולציה,אמצעישלנרחבופיתוחמאסיבירכש

הב-רביםמומחיםצוותיהעסקתגדול,מידהבשפהמתקנים

מערכתולנצללהתמודדהקצונה'שלההכנההכשרהמקביל,
עולהז'הוכמהבידינוזההאםלשאולמאודהגיוניכזאת.
התכניתביצועראייתותוךפסימיתבהערמה?ובאנשיםבכסף

והעסקתבינויפיתוח,רכש,-מרכיביהכלועלבשלמותה
לעלותהתכניתעשויהשניםשלושתוךהרי-מומחים
אוליהשנים.באותןצה"לשלהאימוניםמתקציב3-2%

כ-12-10%הנה"מחירהההתייחסות,המחשהליתר

מו"פ).(חדוריםלחימהלאמצעיהמוקדשהפיתוחמתקציב

בשנים13להשקיעיותררווחי""נושאלנוישאםמסופקני

נמוךהתכניתלביצועשיידרשבכוח-אדםהמחיר(הקרובות.
שלהאקדמאיתבמערכתיסתייעשבעיקרומשוםיחסית,
הפנוייםהפיתוחובמוסדותפעולה,לשיתוףהצמאהישראל

במפעל.מכובדיםצוותיםלשתףרבהבמידה

-אחריםמקריםבהרבהכמואולי-יהרההקריטיהגורם

שינויים,עםלהתמודדשלנוהנכונותשלנו,התודעהאנחנו,

לכך.שניתןוהערךכךלשםשנפנההזמן

דברגרוף
הםשרביםאףשעלהיטביודעוגדולה,,נא,הבטירהשגרמי

בצדבעצם,שבטירתו,ובכבודובתפארתבהודוהמתקנאים
ביתוובניהואשרקפגמיםמעטלאגםיששבההיתרונות

שישמיולתקנם.לשנותםהדחוףבצורךוחשיםלהםמודעים

-מיושןוציוההומחניקבהקראךוחזקהמפוארתטיההלו
מיזוג-להתקיןחשמל,לחברכדיהטיחהאתל'הרוסחייבאינו

אתיתאיםאםיעש'הנכוןלהיפך,מודרני.בציודולצייתהאויר
-העולמיותבשנישיזכהכדיולאופיהלמידתההשיפורים'

נאהטירהלוהיתהשאכןמישבחידוש.ובנוחותהקיים'בהדר
מיזוג-ו'התקיןחשמלההכניסאותה,ושיפץומפוארתוגדולה

והמבקריםמשכניואישאםיופתעאל-היטבוציידהאויר

לחידושיםהתל'הבותומולאםייפגעואלבכך.יחושלאאותו
טירה".אותהזאת":אומריםתמידישמעש'הכניס,

אותנוהמהלליםורביםומפורסםגדולצבא:בצה"ל.אנוכך
שישפגמיםעלהיטב,יודעיםבפניםאנואךבנו,'ההמתקנאים

עושים,שאנחנוושיפורשינויכללשנותם.וניתןשצריךבנו,
עצמנונמצאשלאולאופיינו,למידתנוהיטבלהתאימםעלינו

לשפרעלינוהתינוק".עםמהאמבטיההמיםאתשופכים"
עדש'ה,ביאשה,וא-והקייםהר'בהטוב,כלעלשמירה'תוך
נגמורשכאשרלדעתעלינודההצלח'ה.הכבודכלאתהנה

-גדוליםדבריםושינינועולמות"נפכנו~;כיונרגישלשפר
צה"ל.כאותואותנויראומבחוץרביםרבים

היס-פריבילגיההיא'-אמיתיתראשונותמאין,הדיחיצירת

להגותהחשמל,אתלהמציאדורבכליכולאינךנדירה.טורית
למרביתמדינה.עלל'הכריזאוטנ",אומטוסכמונשקמערכות
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