
לקצונות-הקבעאקדאיה

נבוישםףאלב

והולךמתרחש:תהליכיםמספרנת~קדוהנוכחיתבתקופה
באמצעי-הלחימהמרחיק-לכתשינוי

;האויבושלצה"לשל
כלכלי-גיבושתהליכיהישראליתבחברהומתעצמיםנמשכים

טכנו-לחברההאופינייםהיסודותמןכמההמבליטיםחברתי

אליהםהמושכיםוהתפקידיםהפעולהשטחימתרביםקרטיתי

לשמשהעשוייםהסוגיםמןאנשים
להת-מתאיםמקיר-יניקה

קצונת-קבעשלשכבההוו,ת
ההכרחקיים-ולבסוף;טובה

אתימסורצה"למקימישדורזה,בעשורהמחריףהביולוגי,

ממשיכים.לדורפקדונו

שלגיבושה
קצונת-הקבע

להשפעתםהנתוןממושךתהליךהנו

רקהפעםלעסוקברצונילו.ומחוצהבצבארבים,גורמיםשל

שלהאיכותיתהרמהאתוקובעמרכזישהנוהגורמים,באחד
קצונת-הקבע-הלא

שלההכשרהשיטתהוא
קצין-הקבע.נושא

והואצה"לשלופעולתוסמכותובתחוםכולוכמעטנכללזה

אתלהריםהמנוףיונףממנההארכימדית,הנקודהאתמהוה

כזלו,הנושא

המשרגז
היוםעבנפהשןיצש5

מכרעתבמידהנקבעתהצבאדמית
דרג-הקצונהעל-ידי

בעיקרהנושא-הבינוניוהדרגוהמנחה,המפקד-הגבוה

ישלצה"להביצוע.עול

להכשרת'טובהתכנית

נעדראךהזוטר,הקצין

המכוון-מראשהיסודבה

הבינוניהקציןלהכשרת

בעתיד.והגבוה

מסגרתהואשקייםמה

מהלקותמפקדילהכנת
קורס-בכוחות-היבשה;

ל-בבית-הספרהקצינים

בעיקרמכשירקצינים

מחלקתמפקד
חי"ר/

ההשלמותחרמ"ש.
ה-

לק-המסמיכות.חיליות

ידיעותמוסיפותצונה

משדאינןאךלצוער,

ה-העיצוב.לגםנות

כקצין,אופיושליסודי

שגובשכפי
בבית-הספר

לקצינים.

קצונת-הקבע
הןבדרגות

מת:והגבוהותבינוניות

זוטריםקציניםאותםמתוךמועטת,הכונהתוךכיום,גבשת

עללחתוםהמסכימיםבשירות-חובה
שירות-קבע.

המעבר
מ-

והזמן.הגורלבידינתוןוגבוהותבינוניותלדרגותזוטרקצין

לדרגתהמגיעקציןכל
אתויעבוריגיערב-סרן,

בית-הספר

בית-הספרכיוםשהואומטה,לפיקוד
צה"לשלביותרהגבוה

בכירים.לתפקידי-פיקוד-ומטההמסמיך

ב49145-1ןשנש"83צ1שששש581

ניתןהעשור,סוףלקראתהצבאארגוןלפרטילהכנסמבלי

:הנחותמספרכאןלקבוע

הולךסינימלחמתלאחר48
צה"ל

משוריןלצבאביבשהוהופך

לחיל-סילונים-באוירוממונע,
תחתהואעומדוביםמתקדם,

התת-מימי.המימהשלרישומו

אתמכריחיםואסטרטגייםטכנולוגיים.מדיניים,גורמים48

צה"ל
לאהמדינה.הגנתלסוגית'אופנסיביבפתרוןהתרכז~

מהוההמתקפהכאשרוהתשה,בהגנההתרכזותשלפתרוןנראה

למתקפתלהגיעתהיההשאיפה-להפךהסיום.תמרוןאתרק

האפשר.ככלמוקדםהכרעה

לעבריהיהצה"לשלגיבושושכנווןברור,עליכן48
זרוע-

וממונ-משוריניםכוחות-קרקעכוחות-מוצנחים,טילים,האויר,

קשר)הנדסה,ארטילריה,(המסייע.הדרגלעברוכן.עים

עלהואאףהמבוסס
תנועה-ממונעת

אלחוטי/אלקטרוני.וקשר

48
הטכנולוגיהעלמכריעבאופןמבוססיהיהב-1970צה"ל

הארגוןבעולהנושאהעיקריכגוףצבאקוקבע,החדישה.
וה-

לכך.להתאיםחייבהעתיד,צבאשלפיקוד

זוולאבהתאם.עצמוהואיתארגןאםרקישיגזאת48

להקדיםהואחייבוהמנחההמכוןכגוףבלבד.
בהתארגנותו

את
כלל-הצבאארגון.

אחריו.לפגרולא

צבא-הקבעגיבוש8
רקלהחישושניתןממושך,תהליךהנו

בהרבהנקבעתהצבאדמותיחסית.מצומצמיםבגבולות'
על-

מרב-סרן-והבינוניהגבוההררגשלדמותוידי
כדיומעלה.

ב-1970קיימתשתהיה
שלשכבה

הכשרהבעלירבי-סרנים

ב-1963ליצורלהתחיל.ישרצויה,
את

המתאימים.סגנינהמשנה

שז1נבשזא
בעתידשנבא-קבענ1ש5'1מש85

בהת-מותניאלהיותחייבתבעתידלצבא-הקבעקציןהסמכת

מפקדאפילואומחלקהלמפקדובעיקר,לא.רק,לשמשאמתו

יותרגבוהותבדרגותארוךלשירותבהתאמתואלאפלוגה,

אתהתואמיםנתוניםמחייבותאשר
כיוון.

צה"לנשלהתפתחותו

צבא-הקבע,קציןשלהעיקריים.המר'כיביםהםמה
1בעתיד

פיקודכושר:כךלהגדירםניתן
וניתוחלימודכושר.:

השכלה;

151,מערכות""
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כיום;גםנדרשהראשון-המרכיביםשלושתמביןמספקת.

למעשה,הוא,השלישי
וני-לימודכושרמהשני.פועל-יוצא

,-.1למרכיבלהעניקהכרחישמדוע
קעי,ן,ע/-

יינ
גםנרצההגבוהההאינטליגנציהברמתהדגששימתעםיחד

קצין-הקבעכיבעתיד
קצין-מטהיהיהלא

לאואף(בלבד

הדרגים,בכלפיקודלתפקידימוכשרשיהאאלאבעיקר),

בשימתלהמשיךהואחיונילכןוהגבוהים.הבינונייםוביחוד

ניתןלאהשכלהלנתוניאשרהפיקוד.כושרבפיתוחדגש

עללותר
קו-התחלה""

ברמת
תיכון.בית-ספר

לימודוכושרפיקודכושר20בןבבחורלגבשכשברצוננו

מספרשלבקורסזאתלעשותאין-ומחשבהאופיכהרגלי

שלו-מסוימותתכונותלטפחמחייבכמפקדעיצובוחודשים.

אחרותולהדביר
שלמסגרתיצירתעל-ידי

שגרת-התנהגות,

להקצותישבני-חלוף,יהיולאשההשגיםכדיותרגול.אימון

שלאופיומתגבשבהבתקופההנעשיתזולפעולהמספיקזמן

יששלהוהניתוחהלימודלכושרבאשרגםהדברוכןהצעיר.

גםאך-תיכוןבי"סשלידיעותליאשרצעירליטול
המג-

שלהפסיביתהלימודשיטתשלבלה
בי"ס

בוולפתח-זה

עצמילימודשעיקרההאקדמאית,בשיטהללמודיכולת

זמןמחייבזהיברגםבלבד.והנחיההכונהתוךובצותים,

בצבאהעתידבעיותלקראתההכשרה:ולאחרונהמועט.לא

בעניני-יסודבסיסיותידיעותמחייבת
החדישה,החברהשל

ומדעי-סוציולוגיה+כלכלה)(חברתיארגוןטכנולוגיה,-כגון

היסטוריה+גיאוגרפיה).(המדינה

שנתיים.לפחות-שניםמספרהואאלהלכלשיידרשהזמן

במסגרתזוהכשרהלתתהכרחישהאם
בתי-ספר

הצבאשל

חד-משמעית:היאהתשובהבלבד?
ההשגעיקרכיכן!

בהטעמההואהתהליךועיקר;הקציןדמותעיצובהואהנדרש

בסביבותבנפרד.ולא-ולימודפיקודכושר'שלמשולבת

יותרומאוחר-והמחשבההאופיגיבושמתקייםה-20גיל

ידיעות,להוסיףאפשר
נתונייסודיבאופןלשנותקשהאך

שניאתלקייםהכרחישכינראה,מחשבה.ודפוסיאופי

-הלימודכושרופיתוחהמפקדאופיגיבוש-המשטחים

'אחד.צבאיבמוסדיחדיו,

צבאית.אקדמיה-הואלכךהמתאיםהמקוםלדעתי,

ךש88'ן8'88אעש288
?

לשירות-קבעלהכיןהיאהאקדמיהמטרתכיאמרנו
ארוך

זוהגדרהובכירות.בינוניותבדרגותלשרתשיוכשרוקצינים

-חוגריםחניכיםעלהאקדמיהאתלבססאםקובעתאינה

בצבאותוסאנדהירסטסירסנטפיינט,ןסטכמו
ארה"ב,

צרפת

בדרגתזוטריםמוסמכיםקציניםעלאו-ואנגליה
סגן-משנה,

עלגםאו
קציני-קבע

לצה"לרצוימהוסרן.סגןבדרגות
?

חני-קבלתגורסתהמערב)צבאותושאר(פוינטןסטשיטת

שנים.מספרלאחרכקציניםוהסמכתם16-17בגילכים-נערים

בצבא.קצונהלתפקידיהםמוצביםהסמכתםלאחררק

היתרונות.ללאהמגרעות,כלזובשיטהמצויותצה"לבתנאי

מעולםישרתלאהאקדמיהבוגרכי-משמעותהראשית,

צה"לביחידותכחוגר
י

בעיקר,תהיה,לאקדמיההכניסהשנית,

שלישית,עצמויהחניךשלולאההוריםשלהחלטהפרי

צבאיתבקריירההרוצותמשפחותמאותןרקיבואוהחניכים

והרוציםהמסוגליםכלמתוךייבחרושהחניכיםבמקוםלבניהן,

-פירושהזושיטהבקיצור,שירות-חובה.המשרתיםבכך,

ההחלטהיסודבליצר,הברתיבסיסמתוךחניכיםבחירת

ביחידותכחוגרשירותתוךשיחושלומבליהחניך,שלהעצמית

לצה"ל.מתאימההשיטהשאיןברור,צה"ל.
המגבלותעקב

פתרוןבהלראותאיןשלנוהצבאיתהפנימיהשגםנראההללו

כמובן,אפשר,חשובה.תוספתלשמשיכולההיאכיאםמרכזי,

קורסגומרימתוךהחניכיםאתלקחת
מהזמןששרתומ"כים

שנערכולאחר-זוטריםכמפקדיםביחידותבשירות-חובה

החסרונותכלאתמבטלתזושיטהקצונה.מבדקילהם
הנזכ-

מולאותהלבחוןשישאלאבחשבון,באהובהחלטרים
האפש-

המוסמכיםהקציניםמביןהחניכיםאתלבחורהנוספתרות

שלהםהחובהשירותסיוםבפניהעומדיםשביחידותהזוטרים

שסיימובחניכיםשמנינוהיתרונותכלקיימיםכאןבצה"ל.

מתוךבחירה:נוספיםיתרונותומצויים;כיתותמפקדיקורס

החניך(נפלשליותרקטןלאחוזוסיכוייותרטובההכרות

עברכבר
קורס-קצינים)

בעלימבוגרים,יותרקצתחניכיםי

מכאןיותר.טובההכשרהולאחריותררבנסיון
ש"קו-

לאחר-יותרמתקדםיהיהבאקדמיהההתחלה"
קורס-קצינים

קורסלאחרבמקום
מ"כים.

,

םיכמ6ומ,קציניםיהיולאקדמיההמועמדיםכילקבועישלכן,

בסוףכלומר;ביחידותכקציניםששרתוחילי,קורסבוגרי

שירות-החובה.
:חשוביםמספר.יתרונותנשיגבכך

באמצעותהעםשכבותכלמתוךיבואוהמועמדים*
שירות-

יהחובה
ב]'

-ןרט.)-םידקפמו6כחוגריםבשירות-החובהיחושלוהם*

החיו-ערכי"אותםאחעליולבססכדיבשבילם,הכרחינסיון

-'.בצה"לילקציןניים

רמהלקבוליאפשרביחידות-שד"כקציניםהחניכיםנסית*

:;באקדמיהוההכשרההלימודיםלתכניתיותרגבוהה

בוגריאתמידלהציביהיהניתן
פלו-האקדמיה'.כמפקד*

א,.קידומםשיאפשרדבקפלוגות,מפקדיכסגנילפחותאוגות,

מספרלאחר:שבשיבועם;'הפסיכולוגיהקושיאתימנעואף

זוטרימי,קציניםעםיחילימוד,שנות
..

דרגתל?מיד,הםבגמרהאקדמנהלבוגרילהעניקאאפשר,*

לאיבודבאקדמיההלימודזמןילךלאוכךסרן,אףאוסגן

בצה"ל.קידומםמבחינת

כינקבעלאמדוע:ולשאול:להקשותמותרכך,אםאולם

?שלוגותמפקד*ין"שכביקציניםיהיולאקדמיהמועמדים

החדש.המרכיבזהו-תות

שללזהשוהמעמדזה

כושר"
פיקוד"

הנוגעבכל

?קציןשלדמותולעיצוב

שהכנתכיון
פי-קצין-קבע

ש-קציןהכנת-רושה

יהיהבצבאניצולועיקר

ובכירותיבינוניותבדרגות

כושרמהוהאלוובדרגות

כיוםכברוהניתוחהלימוד

ה-בעתידיותרועוד

ה-לביצועהכרח-קרוב

תפקיד.
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נסיוןכגוןנוספים,ובעודשמנינו,היתרונותבכלנזכהואז

והאפ-החניכיםשליותריסודיניפויביחידותישדה,יותררב

מתקדמיםלנישאיםבאקדמיההלימודעיקראתלהקדיששרית

ליקוייםבוטמוניםאךלכאורה,משכנע,זהטיעוןיותר.

:יסודיים

החיליות,ההשקפהנקודותעםלאקדמיהיבואוהקצינים*

השקפהתואמיםשכינםמוזוגיםאותםלשרשיותרויקשה

כלל
צה"לית,

האקדמיה.לחניכילהנחילהישאשר

שנים-שניםבשלוש-ארבעיותרמבוגריםיהיוהחניכים*

שלהניתוקהופךבהןשכןהלימוד,כושרמבחינתהקובעות

והרגלישנים5שללניתוקהתיכוןמבית-הספרשנתיים

מבחינתלעיצובפחותניתן23-24בגילקציןיישכחו.הלימוד

21--20.בגילקציןמאשרהמהשבהודפוסיהאופי

לקבלאםהבעיהותעלההנשואים,מספריגדלזהבגיל*

וביןבחיובנח'ליטאםביןלאו.אםנשואיםקציניםלאקדמיה

שבעיהקציניםלאקדמיהלקבלהואעדיףנפסיד.-בשלילה

אצלם.חריפהאינהעדייןזו

כיוםעצמם.במועמדיםמצוי.המכריעהגורםאוליאך*

סיוםעםהקציןבפניבצה"לשירות-קבעלגביההכרעהניצבת

שלהגדולשהרובהואכיוםהמצבוכידוע,יהסדירשירותו

עלחותםאינוהקצונה
שירות-קבע.

רקלאקדמיהילכואם

ההכרעהבשעתשינוילמעשהיחוללאהריהפלוגות,מפקדי

תהיהוהיא-שירותןהחובהבגמרהזוטרהקציןעומדלפניה

בלתי-עתידעםוסרןכסגןשירותביןהיום:כמועדיין

וכו'.אקדמאייםלימודיםאזרחיים,לחייםיציאהלבין-ברור

בפניודוקא(בפניולהעמידלהיותצריכהששאיפתנובעוד
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חניכיאתלהורותצורךשיהאהכללייםהלימודיםהכלסך
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