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אותושלאחרבמחזורלהדרכההמוועדום(מ"כום/מש"קום)זוטרפוקודקורסבבוגרועוסקזהמאמר

עולה, 2זוטרפיקודפורוםבמסגרתהזוטרבפוקודההכשרהמערכותעםבוסל"םעבודתמתוךקורס.
השונות.ההכשרהבמערכותלהדרכהשנשארוהמפקדוםלקבוצתמשותפיםמאפוונוםקוומוםכי

מפקדיםאותםעבורלגביו.כתובההתיוחסותמצאתולאןלוועצום,למפקדוםודועהדברבואף

אורועעללהתבונזמסוועזהמאמרהפוקןד.עולםעםהראשוזהמפגשאתבהכשרההפוקודמהווה

אנסהבמאמרמשתוונום.אלוההמסגרתושלהנשארום,המפקדוםשלזןווות:משתוזהדרמטי

ולהציעהייחודיים,מאפייניהעלזו,מפקדיםלקבוצתבנוגעהקיוםהודעאתולארגזלמפותלהגדור,

עלומפקדים.יועציםלרשותולהעמודןבעבודהשנרכשהידעאתלהצוגכלומר,לפעולה,המלצות

שובוצםהמפקדים,בחורתלתהליךבאשרוותראפקטוביתחשובהתתאפשרשוןצגוהמדדוםבסוס

הקורס.במהלךהאישיןפותוחם

בדגשהראשוזבתפקודןהזוטרהמפקדכמאפיונועוסקהראשוזהחלקחלקום:שלושהכוללהמאמר

באתגרוםמתמקדהשנוהחלקהתפקוד;להבנתכללובסוסליצורותכלותובהכשרה,פיקודעל

שבהםהרחבוההקשרהכסוסהמלצות.שלשורהמצוגהשלושיוהחלקזו;מפקדוםלקבוצתהייחודוום

פיקודחתכים:בשלושהבהכשרהזוטרפיקודהכותרתתחתמתוארלתפקדאלהמפקדיםנדרשים

לתפקיד.וכניסהבהכשרהפיקודזוטר,

להדרכההנשארוםהכ~פקךוםמאפוונו

משותף:כיווזעללהצביעניתזכאזשנבחנוהמסגרותבכלל . 1

שלהםובוותקבגילםצעיריםבמפקדיםמדוברניאף

וללאעשירמבצעיניסיוזללא ,)ם"זפ(הצבאיתבמערכת

מאוד.טוביםעדטוביםשנתוניהםנראהפיקודי.ניסיוז

הנדסה ,\"שחדוגמתהחילבמדיניותזאתלהסביראפשר

שביזהשלישותיתהגומליזיחסיממערכתכחלקאוןנ"מ,

להשאירלהכשרההמאפשרתהקצה,ליחידותההכשרה

מערכתבמסגרתבקורס.הציוניםעל-פימסויםנתחלעצמה

ההכשרהמסגרותביזהאדםנוחבנושאהמורכבתהיחסים

האחרונותנדרשותההכשרה),("לקוחות"הקצהליחידות

-בהכשרהלפיקודמפקדיםשלמסויםנתחמראשלהקצות
ממפקדיםשנאספוכפינתונים.להלזהקורס.סיוםעםמיד

הבאבקורסלפיקודנשאריםבביסלמ"חהשונות:ביחידות

כשלישמהוויםוהםפלוגה,בכלהקורסבוגריחניכיםכשישה

אל"פים(מכוניםארבעהנשאריםקמ"טיםבקורסמהסגל.

* 

מנהלמנהוגות,לפותותהספרכנותץ yווהזנוךךןךודוגן

 .זוטרפזקודפורום
המאפשרזם,שאר'ולכלהחומראוסוףל yהפורוםלחכרזתודה

y והסזוהתמוכהלy , 

בקורסמהסגל.כרבעהמהוויםצעירים),גנניםגנ"צים:אן

(עוקרחניכים 130מתוךעשרהנשאריםהנדסהמ"נים

האחרוז.במחזורחניכים 55- 1לבה"דלהכנהמופניתהמסה

מאותריאחרובוותרהטובוםהםלהדרכההנשארוםדהוונו

 20מתוךשלושהנשאריםבנ"ממפקדוםבמגמתהקצונה).

 .) jהאחרוהמחזורנתונופו(על

נוסווזבעלומפקדיםרקמגועיםבמג"בהסמליםלקורס

על-פיבחת"ם;מפקדוםלענףגםוכךןפוקודו,מבצעו

ו"לקבלפוקודלתפקודואנשוםלפתחאו-אפשרתפיסתם,

מסכיםושבנ"מההכשרהמערךפוקןדו.ניסיוזללאפוקוד"

המפקדוםמספראתלהקצותקשהאולםזו,תפוסהעם

מחזור,בכלחניכיםארבעהעדשלושהןנבחרוםהנדרש,

צורךשלנגזרתלמעשההיא"ההשארה"שמדונוותכך

ותרתלעומתהמפקדים,שלניסיונםהואנוסףשוקולכמותי.

ניסיוזשלהשוקוליכריעלעתיםבתפקיד.שלהםהשורות

בהנדסה 3בתפקיד.השורותיתרתשלהשיקולאתפיקודי

 55 (לקצונההישירהמסלולהזנתהמשךוהואנוסף,צורךיש

 .) jהאחרובמחזור 130מתוךחניכים

השפעהישולדימויהחולבכלההכשרהנתפסתשבולאופז

הנשארים.שלהמסוגלותוהרגשת(המןטובצוה)ההנועהעל

בנוגעהמפקדיםעמדתאתלתארמאפשרתהנתוניםבחונת

השטחיחידותמתפיסתכמושפעתבהדרכהלהושארותם

 4ן
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כוןקךתותההכשרהנתפסתשבהזוחודןתושההכשרה.את

ההכשרהנתפסתשבהזלמשל)(בח"ור,וחודןתןושןנחשבת,

לממשלחוולמאפשרתושאונהלוחמת","לאספר",כ"בות

המפקדתפקוד 4בלחומה.להשתתףהאמותו,וועודואת

והמטרההמתמדתהשאופהאךחשוב,נוסווזאומנםמקנה

חלקלקחתלוחודה,לחזורהואמפקדכלשלהאמותות

וותכזעצמו.למומןשלהגיעובכךוועןדהלהשגתבמאמצום

בשטחלמפקדהנותזיחסותהגדולהפעולהמרחבגםכי

(הספקום,והמוגדרותהנוקשותההכשרהדרושותמןלאל

נוסףמשוכהגורםמהןןההספר")"בותןנןהלואוכווןת

לשטח.

החולווםהמסרוםבוזושוךקשרבהכרחאוזזאת,עםוחד

משתנוםןקוומוםהפרט,שלהכסוסותלהנועההמןצהרוס

תפקודשלת 1המשמע 1התוכזדוגמתנוספים,מתערבים

בולומרנותזשבתפקוד.והקשווסבשטחהזוטרהמפקד

פז 1האעקבדווקאלאוהנשארום,הנועתהיאגבוההבנ"מ,

שלתפקודומשוםאלאבמערך,ההכשרהנתפסתשבן

מפקד("להיותכז 1ת 1משמעותפחותושבסוללותהמש"ק

פוקןדשלבאופצווההבחורהבסוללה").אחדאףשל

לקצונה.קבעלחתוםבלאכמפקדעצמומומןשמאפשרת

מהשטחלוצואהאלגנטיתדרךהקורסמהווהזהבאופך

בקורסמפקדוםעםמשוחותשונה).המצבב"חץ"בו(אם

(מרחבבטורונןתלפוקןדאה 11בהשנועולה,הנדסהמ"כים

מוכר),מקצןעוחומרברןרה,פורמליתסמכותמצומצם,

מהתפקוד.מסןוסחששמעןךךוםבהכשרההפוקודאתגרו

דומיםאלהמפקדוםיתמודדושמולםמהאתגרוסחלק . 2

אללפיקודהיוצאיםחברוהםותמודדןשמולםלאתגרים

בפלוגהת, 1נ 1(בטירהפיקודותההכשרהלמערכתמחוץ

אתגרוםעםמתמןדדוסלהדרכההנשארוםןכד').המבצעות

הזוטר,לפיקודההכשרהמערכתאתהמווחדיםפוקןדוום

לפיקודהמגועוםאלהגםמתמודדיםשעמםאתגרום

לכשארוסאןלםשטח.מתפקודוזוטרפיקודבמסגרות

ת, 1צ 1הקבמשאראןתםהמווחדיםאתגרוםגםישלהדרכה

לתפקידוהכסוסההקשרהבנתלשםבהמשך.אעמודעליהם

אתתחילהלאפווךושאלה,מפקדיםבככסוסשאלון

ההכשרה"במערכתהזוטרור pל"פוהמשןתפוסהאתגרום

בולהדגישחשובזן.אןכלןסווההמווחדיםאלההצגתבטרם

אשראתגריםשלשןנוםחתכוםכוךהשולונעלכאזמדובר

 . j1הנתבהקשרמהםחלקמעצים

כוללהמש"ק,הזוטר,במפקדהדוןךבהכשרה.זוטרפיןוור . 3

 : 5אלהנןשאום

המעבר-מפקדשללמעמדחיילשלממעמדהמעבר

42 

 . 6לפוקןדהתודעתו

שלופקןדןתהוראותלפועלכמןצואהמש"קתפקודו

בוצןע").("קבלזממונהרמה

 . 7החוכןך"בשיא"המ"כאןאפס"בטןןח"מפקד

צבאי.ןבנוסוןךבוותקבדרגה,נגול,לחוולום:קרבה

בהוקףפלוגתו)לן"ז(בוצועמוגבלותןסמכןוןתאחודות

המ"פ.מ"ממזסמכותןשןאבמצומצם:

המערכתשכוךך 11בתנמצאלסדז":הפטיש"ביז

ביזןבגושורבקושןךלרובןעןסקלחוולוםהפוקןדות

החוולוסצורכיבוזתמרוזכדותוךלמערכת,החוולוס

המערכת.לדרושות

לקבוצתשווכןתןדןאלות:פוקודותזהות

נוטהוהואדווה,ברןרהאוננההפוקןד/ל"הנהלה"

(הדברהמערכתעםןפחןתהחוולוסעםוןתרלהזדהות

הכשרה).במערכותפחותבןלט

סןגוותמעלהאנשיםבפותןחהמיקודהעבודה:מןקד

להתמקדהמפקדעלהאםהעבודה.למוקדהקשןרןת

להתמקדעליוהאםהמסגרת,אןהפרטבהכשרת

ההלוךעלןדגשטעותמרחבהמאפשרתבהכשרה

משמעותהנותנתממוונתבעמדהלהוןתאן-ההכשרה

אןמפקדהכסוסות:המוצאעמדתמהות. 1צא 1לת

חןנך/מדרוך?

לאתגרוםמעברבהכשרה.הזוטריםהמפזוריםאתגרי . 4

לודוהנאוםבפרט,ןלזןטךוסבכלללמפקדוסהמשותפים

("משולשמשומה-מערכת-אנשים/פרטשבוזבמתחבוטוו

ההכשרהבמערכתהמפקדוםמתמןדדום ,) 8הפוקןדו"המסר

נןשאום:שנועםהפוקודית

עלמההחלטההאכזבהעםהתמודדות-"אבל"א.

השובןץ.

שבהםבמקןמןתההכשרה:דומןועםהתמודדותב.

מלחוץגןרםמהווההואלוןקךתות,ההכשרהנחשבת

שבהםןבמקןמןתגבןהום),בסטנדרטוםלעמוד(צויד

השפלהשללתחושההשיבוץגןרם-נחשבתהואאוז

להולחם).טןבמספיק(לא

הדבראתשושהוכולגדוד'לחזורזהושרצותכנה"כל

אנודווקאלכנההבנתולאהתגווסתו.כשבולןהאכנותו

אחדכנחזןךאחדודק .נבגדגשתוהדלהדרכה.כשארתו

(מ"כהזה".בתפקודגםןסזפןקאתגרשושהבנתז

בבוסלמ"ח).

חביביםאותםנפניהעומריםהעיקרייםהאתגריםלהלך . 5

זוטרים:מפזוריםנןוורזולפיןוורהנשארים
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אתללמדנדושזוטווםמפקןוםבקורסהמפקדא.

הפוקןןוןתלונולותבנוסףמפקןום:להוותבוצןחנובוך

המפקןוםמזנדושתבצבא,מפקדמבלהנדושות

ללמודההפוקןןותהעשווהאתלתרגםהונולתבקורס

הקורס.במהלךולחנונה

מזנדרשלפוקןןוהכשרתםהחנונוםמפותוחנחלקב.

להתבוננותחשופוםוהוןשבותהלוךלקווםהמפקןום

(עבודתהחנונוםומולעםעבודתםולנותוחמתמדת

הםשהחנונוםמאחוהחנונום).עבורבמודלהסגל

ופומטווםבלוםלקבלעלוהם , 9לעתוןמפקדום

הובטוהעלהסגלבעבודתבוקןךתותלהתבוננות

ורמהעמותוםמול(עבודהוהפוקוןווםהמקצועוום

ונד').פוקוןווםבלוםהחלטות,קבלתתהלונוממונה,

בוקוותותלהתבוננותוותרלחשוףהסגלהופךבך

מגדלת"."זנונותתחתפועלולמעשהמקצועות,

במושןךוםפוקןןומודללשמשנדושהצעוךהמפקד

מעולם.פוקדלאשבובמצבומגוונוםונום

בקורסהמפקדהחנונום,עבורהמותולוגו": X "ה-ג.

מזהצבאוום.בחווהםהראשוזהפוקןןוהמודלאונן

המפקדשלדמותועםלהתמודדנדושהמפקדום

ונד'.מהמסלולמהטורדנות,

פוקןןו:ופעומקצועופעו-פוקןןונוסווזחוסוו.

מבצעונוסווזבעלוחנובוםעללפוקןןהואהדרושה

נוסווזבללאוזבקורסהמפקןוםמזלחלקמשלך.גדול

קטזלרובהואבשטחשהוןאלהשלונוסוונםמבצעו,

החששאתמעלההנוסווזחוסו . 10החנונוםמשלמזה

אשוממפקדהפוקוןותהסמכותקבלתלגבוהמונזו

חנובוו.עבורמוסףערךלהוותונולאונן

שבונוהםוהמתחקודקןןוו-הפוקןןוהמסומשולשה.

גםולוונטוום-מפקןשלההחלטותקבלתבתהלוך

בקורס.המפקןוםלעבודת

הכנוסהראשון:פיןווריתפןויר-לתפןוירנניו:והו.

בבוסתןעםפשוט.לאמעברתמוךהואלתפקוד

ונוםמאמצוםהצעוךהמפקדמקדושלתפקוד

פגומותבהתמודדותוהסבוכה, 11המסגרתבלמודת

מבואאנו"מה(למשל:זהותגונוששלשאלותעם

ונד'),הוום"לסדראעכורלאמה"עללתפקוד",עמו

פוקןןוממקוםתשובותלתתהואנדושבזמזובו

נןולמהלמודה-התמקמות,שבוזזהמתח(התמקמות).

 , 12לתפקוןהכנוסהתהלוךאתהמאפוונתהמרכזות

אםתפקודו.בלכמהלךהצעוךהמפקדאתמלווה

(כמקוםהלחץאוהאכללתחושותזהגווםנןסוף

אתגרנקבללוןקךתות),בקורסההדרנהנחשבתשבו

נוסף.פוקןןו

הנותרתמזהעולוםוהקשווםהאתגווםלמכלולהמשותף . 6

התחלההואלהדרכה"הנשארזוטרפוקודקודס"נוגר

ואשוזפוקןןובתפקודמדונובוהעובדהוואשונוות.

שהמפקדמאחרהנ"ל,האתגווםאתומעצומהמחדדת

נוסווז.לושוהוהבלאכמעונתולתפקדלהתמודדנאלץ

(לחומה)מבצעותתעסוקהמתקוומתההכשרהכשבמהלך

להתעצם.הללוהאתגווםעלולום

חנוכוםושנםשבהלכ(עךכתהווחןךווםהאתגרום
בקורסלפוקןךהנשארום

למעמדחנוךממעמדבמעברההווךךכווהמעגלשנורתד.

נדרךהמתקוומת 13"ההנהלה"אלהקןןוםהצוותמפקד:

וחסוםבמעונתמתפקודמעבוהואלפוקו,דבמעכובלל

(מפקד-פקוד),נווווםפוקןןובדפוסובהווךךנווההמאופוונת

(סמלהפוומלותכדרגהלפחותשווום,שלבמצבלתפקוד

לעתוםוןצותהסטטוסוםבוזהמחוךהמעברחוןוות .) 14

עםהשוטפתבעבודהבסוסונוחותחוסווהוונוןוסוננס,

למנוענןונדרשתזהמעגלשלשנורתולשענו.מפקדום

שאוננההקודמת,(הקןןום)הוחסוםמערבתשלהמשנהאת

החדש.למצבמתאומה

כמקבולעמית:שללמעמדפקודשלממעמדהמעבד . 8

ממטרותאחתהמהווהלמפק,דמחוולהתודעתולמענו

מלווהונום,פוקןןווםאתגרוםוהמצובהזוטרהפוקודקווסו

-נוסףתודעתוכמעברהמפקןוםסגלאלהקןןוםהצוות
החנוןעובופקודשלותפוסהעמדהממצב,לעמות:מפקוד

והמחלקתו,הפלוגתונסגלנעמותלתפקדהקורסנוגר

להנהלה"ש"ההצטופותבךהקודם.מהמחזורמפקןוועם

חנוךהוהכהמסגות(לאותהשלולהנהלההצטרפותהוא

צוותבתוךעמותשלנעמדהוענשוושעבר),במחזור

לפוקוד.המכשורעבודה

הכסוסות:המוצאבעמדתתפוסתושונךודוושזהמצב

ןפוקןןלתפקוד(חנוך),מפקד-פקודוחסוכמסגותמתפקוד

ענודהנצוותלתפקדהנדושוםנסגלעמותוםשלבמצב

"להנשוך-משותפתשמטרתוצוותוועדו,בעלהווךךנו

ולמפקךוןהחדש,לחנוך-המפקדמשותףזהאתגר . 15לפוקןן"

(החנוןלקבלווהנדרשוםכתפקודםהממשונוםהקודמום

נעמות.שענו)השבועמז

בחלקםנמצאוםחברוןאשר- i(ותיןוים"הןוולט"הו:וגלמן . 9

ומתמןןןוםלמפקד"מחוול"המעבררצףפנועלהםגם

לתפקודננוסהפוקןןות,זהותשלבסוסוותןולמותעם

הונולתנדושת-ותחרותהחנונום)ומולנסגל(התמקמות

4J 
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שלעתוםשעבר,מהמחזורחנונוהםאתולקבללחבול

בשועןךוםזותופעהבולטתבעוקרמאוום.כגורםנתפסום

מנצלהמ"פהקודם.בקורסהסגלתפקודאתהמנתחום

המהןןוםלשעבר,החנונוםשלהווחןןותהמבטנקודתאת

מתחוםומעוררוםהוותוקלסגלובועט"חו"משובלעתום

 . 16ונסתרוםגלןווםוהתנגןןוןת

מזנדרשתהקודם,לקורסדומותומטרותזההוועודלמרות

מחדשולהתעצבלהתארגזהמסגרתעלנוההבנההסגל

הקרוב.הקורסלקראתנצוות

לשבורושאפקטובו,באופזלתפקדוחוהשנותזמנתעל

צוותולגבשהקוןמוםהפעולהודפוסוהוחסוםמעונתאת

חדש.עבודה

שלעולבסעופוםבסגל:חדשיםמפקדיםופיתוחחניכה . 10

שלעמדהלגבשהוותוקהסגלנדרששבומצבמתואר

החדשום.המפקדוםשלהפוקןןוןתונןלןתוהםןפותוחחנונה

המפקדוםמאונלןסוותחלקרקהםלשעברהחגונוםאך

מפקןוםבצדולחנונה,ללמודההנזקקתבקורס,החדשה

לפוקןןהמעבראתלעשותונדרשוםהשטחמזשהגוער

בהכשרה.

המפקןוםמזדורשהמוגדרהושמומהתפקודחלקלפוכך,

עבורחנונהבעמדתלהוותשנו)(מחזור"הוותוקום"

הוחסוהותרוזברורתמוךלאשבובמצבבסגל,החדשום

מז . 17בתפקוןםזהחלקלמולןולהתפנותןונולתםשלהם

פגומותחנונהמערכתלקווםהונולתנדרשתהמסגרת

השונות.המפקדוםלאונלןסוותהתאמהלערוךהמסוגלת

(הוחסבפלוגההקוומוםהמשאבוםמאפשרוםתמוךלא

ומסודרמובנהחנונהתהלוךלקווםבסגל)חןשום-ןתוקום

שכזה.

הנשארוםאונלןסוותנסיזויים:פיקודייםנכליםצודן . 11

להםשואפשרובסוסוום,פוקןןווםלכלוםזקוקהלהדרנה

הדווזהואטובהדוגמההפוקןןות.סמכותםאתלעצב

בפלוגה.העבודהנוהלובקבועת

פחותהקודם,הקורסמחנינוהשאלותמרביתהגיעוזהבדיוז

אמותוכצורךויותרגבולות,ובדוקתקנטרנותשלממקום

הסברים-הנהליםמאחורישעומדמהעלהסברוםלקבל

כמפקדים,לחניכיהם,מספרומוםבעודלתתווןךשןשאותם

הפוקןןותוסמכותםדמותםאתולבססלבנותוחלוודרכם

בסוסופוקןןוכלימהוויםאלההסברים . 18הקןךסלהמשך

פיקודי.בקורסמפקדעבור

הבא):למחזורלהכנההמחזורסוןם(ביזקצךזמניםטווח . 12

למצבוהתווחסותהפנמההבשלה,הכרה,מאפשראונן
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תנועה".בךו"תוךאלאהחדש,

אתומחוובהללולתהלונוםמאוץגורםהזמזמהווהבנך

הקורס.במהלךןפותןחחנונהמנגנונושללקיומםהמערכת

ןהןולמותהקורסקיימים:אתגריםהעצמת .הקורסבמהלן . 13

שללהעצמתםפןךווהקרקעהםלתפקודבאשרבוהעולות

ובפוקןןבכללראשוזפוקןןובתפקודפוקןןווםאתגרים

בפרט:בהכשרה

הפוקןןווםצעדוןאתלעשותנדרשהצעירהמפקדא.

חשיפהומהוונתהמעודדתבמסגרתהראשונים

הקורס.חנונושלמקצועיתבוקןךתות

והמקצועיהפיקודיבהיבטלחנוךמשובומתזחנינהב.

לתפעלשוועאיננהבהכשרהממפקדהצופווה .

לומןןלתהליךחניכיואתלהכשירשוועאלאאמל"ח,

כךלשםנמפקןום.פקןןוהם,אתאמל"חתפעול

לנוכחןפותןח.חנונהשלןמוומנןוןתוכולותנדרשות

קוומוםבובטוחלאוהפוקןןו,המקצןעוהנוסווזחוסר

 . 19לנךהנדרשוםהמקצןעווהבוטחוזהנוסווזהכלום,

לפגועעלולהשכזון"חנונתות"מקצועיתוכולתהיעדרג.

המפקד.שלהמסוגלותובתחושתהמנהיגותבנכוות

בעיקרהואהטריהמפקדשלהעיקריהנוחמקורד.

וגבולותהתפקודמזהנגזרתהפורמליתהסמכות

בדרגתחניכיםושנם(לעתיםהפיקודיתההווךךנווה

בקורס?"מפקדשאתההרגשת"מתילשאלהסמל).

הראשונהבפעםזהחוהבומהמפקדיםרביםהשיבו

התנהגושבומצבהןגושןחלקםלהעניש.שנאלצו

ההבדלאתשהעצימה.עובדהבגרותבחוסרפקןןוהם

פקוד.לביזמפקדבוזוהפערהתפיסתי

הקורס:לשגרתלחימה,שלממצבהמנטלינמענוהקושי . 14

הלחומהבולומרניתזכללובאופזהלחימה:במהלןא.

לעיל.שתוארונפוהסעיפיםלכלמעצוםגורםמהווה

כמפקדהמפקדשלמנהיגותוביטוילוךובאהבלחימה

אישיתדוגמהמשמשהואזהבזמזובמיוחדושור,

פקודיו.עבורלחוקןוומודל

ושוךבמבחזעומדוהפוקןןוהמבצעיהנוסווזחוסר

נדרששבהםכמצנום(חנונום)הפקןןוםמולאל

עםלחץ,תחתמורו,באופזהחלטותלקבלהמפקד

המרחקשבובמקוםאדם,לחווושורותהשלכות

חוההקורסבמהלךאםלאפס.מצטמצםהפוקןןו

זהמרחקשלקוומומעצםוחסות"מוגז"המפקד

עלולשהועדרוהךו(סגל-חנונום),שווצרוהבודול

קשהבלחומהשהתפקודהךוזהבהקשרלשתקן.

זו.מפקןוםקבוצתעבורבמווחד
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מאפשרתהקורסמסגרתאלהחזרההלחימה:לאחרב.

פוקןךווםאוךןעוםשלומובנהוזוםונותוחלמודה

מעמודזהמצבהפוקודו.בחונטמהלחומהרלוונטוום

שנובמצבנפרט,והחדשוםנכלל,המפקךוםאת

לחזורעלוהםלכךמעברוותר.ופגועוםחשופוםהם

ההכשרהשלהמסגרתותנאוהנתונוםעל-פוולתפקד

פוקוךותעמודהאמת.בתנאושנבחנולאחרהקודמת,

המסוגלות,תחושתלחוזוקתסוועבלחומהמוצלחת

פוקןךונושלוזהקורס.בהמשךוהתפקודהמנהוגות

להתרסקות.נטוחמתנוזהואבלחומה

מפקדשללמעמדחנוךשלממעמדהמהירהמעבר . 15

מלווהלפוקן,דהחנונוםהכשרתמשומתמוטלתשעלון

התפקודובתפוסתבסטטוסבתודעה,בזהות,חדוםנשונןוום

שנהםוהלחצוםהאונטנסונותהעשווהבמהלךוהמשומה.

להעלאתאמותוקדשוקווםהקורס,במהלךהמפקדוםנתןנום

האחודותתחושתאלה.למצנוםוהפנדותהדגושותהמודעות,

ההשפעהומוטתהחולשלהעתוךמפקדודורלהכשרת

מלווהחנוך/מפקד),אותושלחוולוו(עלהמפקדשלהרחנה

מעצוםגורםומהווהממשומןתוןאחתבכלהמפקדאת

לעול.המתוארוםלפערום

שונןצונתרנולמופןוובראשונהנואשחשובותושלפוכך

עלזו.מפקךוםקבוצתהמווחךוםוהאתגרוםהמפקךום

עםמערנתותהתמודדותדרנועללחשובנותזזהבסוס

לנוהןלמנגנןנוםבבנוות-הנאהקורספתוחתטרם-הנושא

למנוענךולהלז,שותןארווההתמודךןוותהאתגרוםשלנבוז

כלוםוחסרונמונהמסוגלותתחושתנעלומפקךוםשלמצב

המאפוונןתכאלהונמווחדנסוסוות,פוקןךוןתלהתמודדווות

ןטופולהתווחסותללאזהמצבשלקוומוההכשרה.את

ונאפקטונוותההכשרהכמשומתופגענמפקדוםמתאום

שלה.

ןכןתולעשותנותןכוה-הכולצות

בולצווזחשובלפעולה.והמלצותלמחשבהנקודותנמהלהלז . 16

השונות.ההכשרהממסגרותנחלקמוןשמותנברמקצתז

בללי . 17

להגנוךמנתעלבהכשרה:הפיקודסטטוסהעלאתא.

ושהמסוגלות,תחושתאתולחזק(מוטונצוה)הגועה

נושאאתהמצוגוםמסדוםהקורסבמסגרתלהענוך

הטונוםנשארום"כאזנווקרתו:בהכשרההפוקוד

האחודותהשלוחות,תחושתאתלהדגושושנוותר".

דוראתולעצבלפתחלהנשור,שבתפקוד:והמשמעות

ןעוצונהשפעהמוטת-הנא(והחוולום)המפקךום

אתשוצמצםשורותאופקלהצוגנראובזנמווחנה.

ולהתוותלנצח")בהכשרהנשאר("לאהודאותחוסר

לאחרוצאבהכשרה,עצמואתשוןנוחמושנומסלול

לאפשרושאפשר,אםלגדןךום.מוגדרזמזפרק

ונד')שטחנהוגתמצולום,(צנוחה,שדגוםצ'ופרקןךסו

מעברנוספתלתקופההמתחוונוםולאלהלמצטוונום

למוגדר.

במסגרתארם:כוחמדיניותבניהולעקרונותקבועתב.

(גדו,דהשטחוחורותלבוזשנונהןנוחסוםההכשרה

ננושאוםנךןךוםנהלוםנועלקמומלץחול)חטובה,

להשארתו,הקרוטךוןנוםומהםלהדרנהנשארמונמו:

לגדודאותולהחזוךנותזאנזהאםמחזןךום,לנמה

הקןווםאתהנשארוםלחנונוםלהנהוןחשובונד.'

ולאפשרודאותחוסרלמנוענןומראש,הללוהמנחום

ההלוךאףואולולתפקודוותרוחלקהמהורהננוסה

וותרקלהקורסבמהלךגםוותר.קצר"אבלות"

לפוקןןנשארשאונךהוןועהבסוסעללהתנהלוהוה

לנצח.בהכשרה

שמתקווםנפובחייל:פוקורי-הכשרתימסלוליצירתג.

הקורססגל"מסמז"הקורסבמהלךנחת"ם.הוום

נמפקןום.לקורסלחזורהמוועדוםנולטוםחנונום

נוחוןןתראשוזפוקןןולתפקודוןצאוםאלהחנונום

להכשרה.נמפקןוםוחזרושלאחרוןורועהתוךהקצה

מוסףערךוהוההמפקדוםלכלנומצבלוצןךנותזכך

(נמפקןום).ומבצעופוקוןונוסווזנדמות

הקורסלפגי . 18

מאפוונוםנעלתמפקןוםבקבוצתמדונונולהבנהמעבר

הקולטתהמסגרתשלוהוערנותהכנהנדרשותווחורוום,

נסוסזשעלמרנזוותנקודותלהלזהקורס.פתוחתטרם

לפעולה:הווחוןווםהאתגרוםאתלתרגםאפשר

נעלוהחנונוםאתהקורססגליריעלונחירהאיתורא.

נברעצמו,ונוטחוזגבוההמסוגלותתחושתוכולות,

לסגלנוהעובדהחנונום.עדווזהםנוהקורסבמהלך

נחוזןקתסוועהבחורהנתהלוךמרכזותהשפעהוש

הפלוגה,בתוךחנוכוםאותםלגנווהאחרוותהשוונןת

הנא.בקורסנמפקןום

קורס(דוגמתהמחזוריםביוהמפקדיםהכנתבקורסיב.

לקבוצתספצופומקוםלווחןנותז :) 460בחט'גנז

הזהותלחוזןקהווחןןוום,מאפוונוהעלזומפקןום
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משמעותלמסגרת,שזונותתחושתומתךהפוקוךות

מפקךוםשלממקוםזאתמקצןעוום.ובלוםבתפקוד

בתפקוד.ךןמוםאתגרוםנעלועמותום

הנתןנוםאתנחשנוךלהנואושךזם: pהכנפבשובוצזג.

ומחלקה,פלוגהנבללשעבר""חנונום(נמההנמותוום

ןאוךןעוםונד',)הסגלבתוךהחנונהוחסוחוהמה

הענודהאתהמאפוונוםהקודם,מהמחזורמרנזוום

ולתננזלנחוזלחשוב,אפשרוחוהבךהמחלקתות.

הוחסוםמעונתשלנהונטגםהשונוץאתמראש

סבובלעמות),מפקוד(המעברהעתוךוהסגלבתוך

בקורסמחלקתונצוותוחךשועבדוערוףהאםהשאלה

לא?אוהנא,

החונורוצורתהוודאות:חוסדנכךכזנזצמצוםר.

בוזמחדשהמתהווההמפקדוםלמסגרתהמקדום

(נחלקהסגל""הננת/ננוותנטרםעודלמחזור,מחזור

רצףעלשמורהמאפשרתהמפקדום),הנשותמתהלוך

והחזקהשוונןתתחושתןווצרתהקודםמהמחזורמסדום

כמהורותהנשארוםאתלודעמומלץלבזהפרטום.של

השונוץהמקדום,הרואווזתהלוךאתולקווםהאפשרות

לפנועודוצוו,ונשקעלהחתומהואףהמחלקתו

אתלוודעשוקךומןנבלהרשמות.הסגלהבנתפתוחת

מצנםלעונולוותרארוךזמךלהםוהוההנשארום,

הכסוסותנבונותםותגברובהפנמה),(בהבנההחדש

למודהבסוסות,הקשנהשלראשונותנעמדהלהומצא

הסגל.בהבנתומעוונות

האתגרוםןמופןומראשהנשארוםשמותורועת

חברומודעותאתתאפשרותמודרושעמםהווחודוום

הוערנותעלמשותפתחשובהותקדםלנושאהסגל

התמודדות.ודרנו

הסגל):הבנת(במהלךדזנכה pנכ/Jכג"ך J17כח"שוחתה.

הברהמשוםושזולאונלוסווההמוותרתנהתווחסות

חוסרוהסרתבסוסונוטחוךומתזהווחןךווםנצרנוה

עלהקוומוםוהנוחותהאתגרוםהצופוות,לגנוודאות

מהרמהמסדוםהענותבתפקודם.להםלסוועמנת

והרצףהוודאותנוצורתלסוועונולההנכווההממונה

ממנה.הנובעהתפקוךו

ושוזנותחונןךוצורתונסנכלזם:סזם pנטשונכושו.

הסגל,הבנתפתוחתעםגךןךוטקסבאמצעות

שנו.מחזורלמ"נוםסוכותומתזושרוךתגחלוקת

החונור,נוצורתובראשונהנואשהואהטקסחשובות
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ההווךךנותההפרדההחדשה.למסגרתוהשוונותהזהות

לוותוקום)מוזהבות(סוכותזהבטקסהמתקוומת

חנונתתהלוךעלהמוטלתהאחוזותבהדגשתמלווה

 . 20הצעוךום

נקודתזוהוךום: pנכפ iהסגליםנהכנות!הכשדותז.

ולאתגרוםלמאפוונוםלהתווחסושמשמעותות.השפעה

ההבנה.שלהקווםבמבנהשומושבאמצעותשצוונו

נעתנהווה",לשענר-מפקךום"החנונוםאלהפנווה

הראשןנוםההבנהשלנואתהותווה"שווה",מעמדבנו

 . 21נקנוצההתנגךווןתאואו-הסכמותשאלות,בלא

למצבלגרוםעשוווםהמפקךוםכוךהפערוםבנוסף,

"מונרום"אולחדשום"מסנוךום"הוותוקוםשנו

ומוטה.חלקותתמונההצגתעל-וךוהתפקודאת

לבךמודעוםלהוותומג"ד)(מ"פההבנהמןנולועל

לנושאולהתווחסמומלץבנוסף,לפעולות.בהבנהנבר

נומתלעמות"ו"מפקודלמפקד""מחנוךהמעבר

נמו(ננושאוםלנוצועובהחלטותנדוונוםהתונז,

הגדרותקודם,מקורסלקחוםתפקו,דתפוסתגונוש

(פנווההדווזהובלתנדרךהתהלוךונומתתפקוךום),

לאפשרנדרך-אלהלמפקךוםברווזנמהומתז

באופךזהבנושאלרוךנותזנסגל).התמקמותםאת

הצפההמאפשרההבנהממבנהאונטגרלונחלקפרטנו,

התמודדותודרנופתרונותומצואתךווזחששות,של

"שועורשולונהואלבךהבלוםאחדצווחות.בענודה

 . 23נהננהחששות"

ענודהנהלומשמעת,סמנווות,גונןו,נמוסוגוןתח.

חוןנוןתוזנןוות)(חונותהתפקודשלברורהוהגדרה

נדרךאלה,מפקדוםלגנובמוותרוהחלטהלךווז

סדרשלתחושהמענוקהעצמההמסגרתשנהנוספת

בה.לפרטוםתמונהמקורהמהןןוםונטחוז

לשונןוהואהכוונהלשינוז: fןהנכוטינציהההניעהט.

אחרת,הדנרוםאתלעשותנוצר-החשובהבדפוס

"מהאתלעשות(במקוםהקודםמהמחזורנשונה

אתנמוןחדלנצלנותךלנו")?עשושלנושהמפקךום

הקודםהקורסללקחונהתווחסותהעוסקהךוןךפרק

תוךשענו,בקורסהפלוגהמענודתלקחום(הפקת

דרנווקבועתהמרנזווםוהפערוםהחוזקנקודותזוהןו

שלווחןךותזןןותמתזנוולאפשרהנא),לקורסענודה

האחרוך,כמחזורלאורועוםנאשרהקודםהקורסחנונו

(התמקמותוהתהלוךהתונזרמתאתלקדםובנך

כסגל).
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הקולטהסגלובהצלחות:פנומווםבכוחותשומןשו.

נבללהחדשוםעבורוחוזוקתמונהמקורלהוותונול

בהצלחות.שומושוךועלבפרט,הנשארוםואונלוסוות

סופוקבתפקו,דלהצלחהודוגמאותאושווםסופורום

מחזוךוםשנולפנושנשארומפקדוםשלומשמעות

נוחותלוצורתנדרךלשמשונולוםדומה,תהלוךועברו

החדשום.והעצמת

הנוחותשלמופןוהפלוגתוהסגלבתוךלערוךנראו

וחנונהתמונהבוטחוז.נוח,מקורלהוותשונןלום

ומ"נ,סמלשחוהרס"פשנו,מחזורמפקדו(לדוגמה:

בסגל).נוספותופונקצוותמשה"ד

(מקצועותאושותפגומותחנוכהמערכתקבועתוא.

"מפקךוםשללתפוסהבהתאםהסגל:בתוךןפוקןרות}

קדומהבוההבנהאתלחזקושמפקךום"מפתחום

עמודהתאפשרפנום-סגלותןפותוחחנונהמערבתשל

עשווהזומערבתהפלוגה.ובמטרותבוועודוותרטובה

בצוותוהמסוגלותהאחודותהבוטחוז.תחושותאתלחזק

סמ"ב,מחלקה,(סמלאושוחונךלקבועמומלץנולו.

קבועוםחנונהמופעוולקווםמשה"ד)רס"פ,מ"מ,

הקודם,הקורסולחנונונבללהחדשוםלמפקךום

במסגרת,הקודמתהמערבתעללהתבססנותזבפרט.

ובערופותלתפקו,דהווחןךווםלאתגרוםהתאמהתוך

חוננות,פונקצוותזמז.משאנום,מבחונתזו,לקבוצה

מוםפורובועום,קאושותחנונהמופעווותר,צמודולווו

מהגדרתנחלקהחנונהפונקצוותונד'.משותפום

והמצוונותההווךךנווהאתולשמרלחדדונולההתפקוד

בסגל.

הקורסבמהלן . 19

דברלבלמפקךוםהםלשעברהחנונוםמוצא:נקודתא.

זאת,עםוחךוזנווות).חובות(מבחונתבקורסוענווז

הבנה,הדורשוםווחוךווםאתגרוםבפנונוצבוםהם

הוותםעלהדגשנולו.הסגלשלוהתגווסותהתווחסות

ותרהגנתדוגמתקוצונווםמצבולמנוענועדמפקךום

 . 23הקוךסבמהלךהסגלבתוךזולקבוצה

שמורההקורס:טרםשנבנתההמסגרתשומורכ.

ופגוםאושווםחנונהמבנושלקוומםעלעוקשת

לגבושהוגדרוההחלטותועלשתוארו,נפוסגלוום

כמצואותרבהחשובותלבךושבקורס.העבודהאופז

עםובהתמודדותבקורסהאונטנסובותהעבודה

המפקךום.בפנובשמצולחוזווותנוםבהבלתוהאתגרום

המאפשרתשבועותמקצועות"סגורה"לדוגמה:

בדגשהבא,לשבועודגשוםפוקודוותסוגדותלובוז

במסגרתזאתפוקודוות,וךולמותהתמודדותעל

פנום-סגלות.

שאונםפךקוםחלקואופךקוםנוצולבמקבול:עבודהג.

(שבועהמפקךוםבלשלאונטנסובותנובחותדורשום

עלהמועברוםמקצועווםחלקוםאומבואות/וסודות

מקצועותחנונהלשםבקורסמקצועוום)גורמוםוךו

 .) gniniarT boJ eht nO (תפקודנךותוךופוקוךות

מתקוומתקמ"טוםקורסשלהראשונוםבשבועות

(לאל"פום)פגומותולמודהחנונההסגלבמסגרת

אללהצגתםמבוזנשלבהמקצועוום,לנושאוםבנוגע

והמקצועותהפוקודותלחנונהכמקבולהחנונום.מול

הקורס,במהלךלחנונוהםהאל"פוםשמקוומום

ומקצועות.פוקודותחנונההסגלבמסגרתמתקוומת

המשנהמפקדופותוחעלהאחודותהמ"מ:שלתפקודןר.

נמ"מ,ממשומותוונחלקעלון,מוטלתבמחלקה

לפוכךההכשרה.משומתלבוצועמרכזונדבךומהווה

אתלאפשרהנדרשתהמרכזותהפונקצווההואהמ"מ

הקורס.פתוחתטרםשנתקבלוההחלטותשלבוצועז

מהווההואמשנה)מפקדו(חנונתבעצמובךבעשותו

החנונום.ןפותוחהחנונהאופזלגבועבורםמודל

צרובהלהכשרהלנשאךוםהווחוךווםהאתגךוםהבנת

וונלבךנולו.הקורסבמהלךהפוקוךותבעשווהללוותו

חנונהתובנותלכנדותמרנזוותונקודותוגשוםלסמז

אלה.מפקךוםצורנועלהעונהןפוקןךות)(מקצועות

המבנוםבתוךלקחום:והפקותעמותוםקבוצותה.

עלגםדגשלשוםחשובהקורסבמהלךהמתקוומום

ולובוזהקורהמשותפת,לחשובהנדרךאלהחומום

התמודדות.דרנוומצואתבתפקדךקשוום

למפקךוםהתווחסותמבצעות:לחומה/פעולותלקדאתו.

במהלךללחומה.ובהתארגנותהאל"לבמהלךאלה

אתבחשבוזלהבואושמשומות·מפקדום,השובוץ

וששאותזוהנקודותמפקדבלשלןהונולותהנתונום

לחשובנותזבזנמווהפוקודו.המקצועובתחוםלשפר

בסגלהפגומותהחנונהמערבתלקווםךךנוםעל

"הכשרההנותרתתחתהחנונום),מולרק(ולאנולו

אתלהפוךנותזבךמבצעות".לחומה/פעולותתו"נ

עבורגםלהתרסקות)בטוחמתנוז(ולאלמנוףהלחומה

מקצועונוסווזחסרובאמורשרובםמפקךום,אותם

ומבצעו.
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 2כוס'גלווןהזורותנון

הקורסלאחר . 20

לקחיםוהפקתהקורססיכוםשלסדורמתהליךכחלק

מונחז.כסעיףזהנושאלהציבמומלץהנא,המחזורלקראת

בהכנהנחשנוזונלקחושהוצגוהממדיםפיעלאותוולכחוד

תהליך(לדוגמא:במהלכוהביצועלאופזוביחסהקורס,לפני

וחניכהליווינסגל,והשילובהקליטהאופדוהשיבוץ,הנחירה

וכד').בתפקו,דשיפור/נסיגההקורס,במהלן

(חניכיםהקורססיכוםבמשונילהשתמשביתדכןלשם

ו/אוקיומםמידתאתלכחודונעזרתםומפקדים)

תחושתפנים·סגלוום,ותמיכהחניכהמבנישלהאפקטיביות

לקבוצתווחודינחתןהחניכים,והתווחסותהמפקדים

נשלבכנראלהוהבנותלקחיםלוושםחשובזו.מפקדים

הנא.המחזורפתיחתטרםוההכנות,ההיערכות

ניסיוזומתוןזהבמאמרמונאותשהדכפו .התובנותאת

 ."מדריכים"שנילכדולאגדניתז .נשטחהמפקדים
ולמפקדיובהכשרההראשוזהפוקןןובתפקידוהזוטרלמפקד

זה.מפקדשל

המאפוונוםהצגתאתלהרחיבאפשריהיהאלה"מדריכים"ב

לחניכה,הנוגעיםוטיפיםעצותולהציעהווחןןוום,והאתגרים

שכזו.במסגרתופיקודהמשכיליווי

סוכרם

ממשיכיםקורסעתהזהשסוומוחניכיםשנההתופעה . 21

וכנראהחדשה,אינהלאחרוןהנאבקורסלפיקודושורות

ומוסדרמובנהתהליךאיזשכיחותה,על-אףאןשתימשך,

בקורס,ופיקודלהכשרההנשאריםהחניכיםשללנחירתם

להם.הווחוןווםולאתגריםהתפקידלמאפוונובהתאם

הסגלשנתוןהעובדהלעתיםנשכחתהקורסבמהלןגם

ניתוחווחודוום.ואתגריםמאפוונוםנעלתקבוצהושנה

והאתגריםהפרמטריםעל·פיאליהוההתווחסותהתופעה

לסוועיכולההמפקדים,נאוכלוסוותזהחלקהמווחדים

יותרברוריםמדדיםקביעתבתהליךהשונותליחידות

להדרכהשיוקצוהפיקודקורסיבוגריהחניכיםלנחירת

מערכתבנכוותלסוועזוהערכהוכולהבז.כמונהם.

עודלהדרכההנשאריםשלוותרטובתפקודשתאפשר

הקורס.במהלן

אותםנאלציםשאותומחוךהואהפוקןןוהניסיודחוסר

מערכתנאלצתשאותומחוךלשלם,ומסגרתםמפקדים

רוכשים(נוהראשוזבמחזורבעיקרכנתודלספוגההכשרה

השארתשלהפתרודפוקוןו).ניסיודלראשונההמפקדים

אומנםהואלהכשרהוותרגבוהיםנתוניםנעלימפקדים

ושלדעתיאןזה,נתוזעםלהתמודדותניותרהטונההדרן

נעלימפקדיםוותרותובילזהמצבשתצמצםלמגמהלפעול
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ממסלולכחלקההכשרה,מערכותתוךאלפיקודיניסיוד

נכלל.הפיקודפיתוח

מהלחימההעוליםהצרכיםלנוכחזונקודהחשובהבמיוחד

עםוחןמתאימה.הכשרהמחווניםאשרכיום,המתקוומת

תפיסותומבטאתהמדגישההכשרה,במעונתלפיקודזאת,

חשובהתרומהמרכזית),(כמשימהאנשיםופיתוחחנינהשל

אלהובליםתפיסותבהמשך.המפקדיםולהתפתחותלפיתוח

העתוןווםבתפקידיהםגםמפקדיםאותםלהובילומשינו

נותךאותוותווךויהוווותר,נבירותובדרגותלהכשרהמחוץ

להכשרה.שמחוץבמסגרותבתפקידיהםלוושםיהיה

להסבתםההכשרהמצדיותררבמאמץודרושהדנואםגם

שלתפיסותבסיסעללפיקודמהשטחהמגיעיםאלהשל

פוקןןונניסיודהחוסרמולאלנמוךהואערווךוחניכה,פיתוח

בלזה.במאמרשהוצגווהאתגריםהמאפוונוםבלפועל

המערכתשלמסודרתהבנהנדרשתזהמצבמתקווםעוד

חשובובהאלה,מפקדיםופקדושבמסגרתם(והפרטום)

זה.ממאמרהעולותולהמלצותלנקודותלהתייחס

כוקורותושונות

ופיתוחמנהיגות(עורכים),זכאיאליאנאיציק,גונז

לאור,ההוצאההניטחוזמשרדלמעשה,מהלנהמנהיגות

1999 . 

מז"י,בהכשרותהצבאיתהמנהיגותפיתוחרצףענת,לבני

 . 2003ינוארנוסל"ם,הוצאת

כניסהיסרנתרונית,שמעוניקלמי,פרסנורגרטונה,קומט

נוסל"ם.הוצאתהחייליות,להשלמותלתפקיד

הזוטרהפיקודשל"המלחמהאמיתי,יותםור,דוינוקור·חי

מאימערנות,בונוום",סיכום .ברצועההמתמשךנעימות

2003 . 

מ"ניםקורסמפקדים:הכנתרונך,דרוריוסמיז.רוניז·קופר

 . 2003מאיניסל"ם,הוצאתניסלמ"ח,

בריתוךמנהיגותופיתוחלתע"מהכנהנשטח:הכשרה

 . 2000נובמברניסל"ם,הוצאתהתעסוקה,

פיקודוערנימנהיגותפיתוח .מפקדיםלהכשרתסדרה

 . 2001אפרולניסל"ם,הוצאתחי"ר,מ"ניםלקורס

 . 2002ספטמברניסלמ"ח,הוצאתהמ"נ,ספר
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מחוול"המעברהשועןךעלמתבססזהכמושגהשומןש שולווםהערות 1 {
ומצוגהמנהוגןתסדרתאתפותחכללנדרואשרלמפקד"

המשמעותאת rוכו."החנוולמפקדחוול rשכוההכדלוםאת חשוכהולקדםלקווםכמטרההוקםזוטרפוקןךפורום 2 
חסרןנןת,ותךונות,למפקד:מחווללמעברשושהמורכנת כרמתהזוטרהפוקןךדרגכנושאולמודהמשותפתךןחכות

כשטח,אלולקשווםמוצלחוםולאמוצלחוםפתרונותקשוום, מערכותעםהעוכדוםהוןעצוםחכרוםכפורוםמ"כ-מש"ק.

Jl { מצפוםלמה})}))/ להכשרת.סדרהוהחוולום"המערכת {כוסלמ"ח),החו"ךכמעדומש"קום/Jכ"כום){קןךסוההכשרה
חו"ך{("נוםלקורספוקןך!ערכומנהוגותפותןח-מפקדום {סמלום).מג"בחת"ם, ,({"(,הסדנה{Jכט"קום),חש"]

הנא:החתולפותפקודלמשוהואשהכוונהכתנאוזאת . 2001אפרולכוסל"ם,הוצאתכוסלמ"ח, } 

הסגל,כתווהווררכווהמתקוומת rעדווהזהה,הדרגהת 1למר כארבעתללמודה,נדרשחןךשום){ארבעההראש/}המחזור 14

דשום 1החכארכעת lשנותפקודובצעהנאוםהחודשום r1נוסואםגםפוקו,וד rונוסווצבאופז"םהבדלועלהמבוססת

הכדלוםמנוצלום.לעתוםאחדמחזןךעלכפוקןךמסתכםזה חדשום.מפקדום 71וחנהנאום

אתגרעםת 177להתJכ/נדרן!ת Jlהשהמסגרותוךועלאלה ל iמחו"ךהשןנוםכחולותהתרבותלהבדלוכאשרהרחנה 4 
כפרקכהמשוראהפגומות.חנוכהמערכתשלככנוותהזה גולדכרג-ווול,נעמהשלמחקרהכתמצותלמצוא rנות rשרוו

ת. lההמלצ אלואכאוצוק, } Jiגלמעשה,מהלכהמנהוגןתח 1פות 1מנהוגןת
הקןךסוםמטרותככרןזהמולוםצמדמןפועכללנדרו  . 127-129עע' , fl, 1999הכטחמשרדהוצאת{עןךכום),זכאו 15

טנק.ת iiצעל Iא,הנדסהחו"ךכתת "".לע 7"לפוק/השןנום. מז"ו,כהכשרותהצבאותהמנהוגןתפותןחרצףענת,לכנו 5 
{לכללוחמת"""מסגרתות i"לההמכצעוד 1הוועקווםכנוסף  . 6-7עע' , 200 {אר 1ונכוסל"Jכ,הוצאת

ההכשרה).עלכנןסףמבצעווועודושהכשרהוחודת  J / 6{שאוזJכ]רצףפנועלהמתרחשתודעתולמעברהואה JJ/Jה
רמצוה 1אונפקבלתמאפשרתדם 1הקר 1כמחזחנוכוםהןותם הכוונה-לתפקוד)וככנוסההקורסכסווםכהכרחמסתוום 16

מעןדדלרובהקודם.כמחזורהממשוכוםהמפקךוםתפקודעל המאפשרכסוסרס) iהקממטרות{כחלקכקורסלתתהוא

מתהלווכחלקהסגל,הכנתכמהלוככרזוזווות rמתהמ"פ למעברדעתות iהתהתשתותאתלפתח,וכנוכמפקדחשוכה
 .מפקדשלד iלתפקחוולשלמתפקוד , fאJכ!שלגוןת 1כס } 7'1דם. iהקמהמחזורהלקחוםהפקת

כשלכככרלקכןעת 1ל 1וכןלןואלוןתסגלמשמעתאמונות, שמוגדר{כפוהחוכוו"נשוא"הJכ"כ Jאאפס"ח 11כטה"מפקד 7 
אןוכפנומולאלרקלאהואזהכמןשגהכוונהככוסלמ"ח): .ןותרהןןתוקוםהמפקךוםעםהוחסוםדפוסואתזהנו 1ראש

תמוךלאהמחלקה,סמלשלתפקוד/זה!נומ/גדראםגם חשופה 71תלפעולה"נדרשהחנוכום/חוולום:מולאלגםאלא 17
המ"כום,מאחדוותרלחנוועלוןלעתוםכפועל.לכופנןוהןא אתמעצומהזןחשופהחוולןו.עם!מתמדתגבוההוהתחככות

מחזורשתפקד"ןתוק"מ"כעלגםתוטלהחנוכהשמשומתנו כוסלמ"ח,הוצאת , JהJכ"{ספרקרנו"כמפקדממנוהדרושה
גםמהוןההשטח""בוגרוחנוכתדם. iהקכקורסכמפקדאחד פה iןהחשהקהכהדות 1הפוקכסמכות ,) 6ע' , 2002ספטמבר

כלכדההכשרהכמערכתשצמחומפקךוםעכןךאוןםהוא המשפועה.זאתעם/וחדכוותר

שלושהעלאחךוןתלקחתמשמעוכותהמפקד"להוות .עט iמהמכצעוןנוסןונם 8 
השומושעלנאסרמדוע-צבאותהןפעהת: lלשאלדוגמאןת השולןכ!עלחוולוםמערכת,משומה,מרכזוום:מןקךום 18

מההקורס;כמהלולהרחקההפרמטרוםמהםכפלזו; -ערכודעתל 1שוקת iכאמצעוזאתכונוהםפטומלו lהא
כד'. 1שכת"הל 1כ"נת 1לעשר 1אס 1rנות  .תו"מנהוג~

ללמודהמתןרגמתאלה"חןסךום"עללפצןתהדרו לקןרספוקןךוערכומנהוגותח 1פות-מפקךוםלהכשרתסדרה 19

המקצןעוום-טכנווםהחלקוםאתהמפקדוםשלאונטנסוכות  . 28ע' , 2001אפךולכוסל"מ,,הוצאתחו"ךJכ"כום

{חת"ם,גוום 1ל 1הטכנת 1כחולכעוקר"הכןרג"),לרמת{עד  9 7אJכ/ 1אונהסגלכסוסוום.פוקןךנתןנוכעלוהונםהחנוכום
כנוותאת{המאפשרתת 1המקצןעולכנוותנדרו ,)]"שח כמפקךום.וכפותןחםכהכשרתםאלא ,} Jכמוק 1לעס

אסטרטגוותלמעשהזןהוהחוולום.ל iמאלהמנהוגןת) לאחררס iלקוןצאוםמהחנוכוםשלושלדוגמה:ככוסלמ"ח 10 
הצעוךום,המפקךוםאתהמאפוונתראשונותהתמןדדות שלושוםושנוכצבא)חןךשום 8-כ{המתקדם }/({ואהפרק

כסוסו.תפקןך!מאפשרת דשום). iחנעהואר{כשנהמסלולכןגךוהם

למצוא rנותלתפקודככנוסההכסוסווםנוםהשללגנוהרחנה 20 . 17ד iגדככוסלמ"ח,שצפותוכפו 11 
ווךןע,ללאלחדרכנוסחוהואהשותןקלתחושתכה lטדוגמה כנוסהסדנתנות, 1רשמעונוקלמו,פרסכןרגרטונה,קומטכ: 21

ת. 1התנגןךו Jאתהוןתעוררהשלאהסגל,אתהמ"פשלמקדום  . 6ע'כוסל"ם,הוצאתהחולוןת,להשלמותלתפקוד
חוסרמכחונתךצןווםלא } J/J)JJ {אחךוםלמצכוםכנוגןךזאת  12 . 4שם,ע'

49 



 2כנס'גלווןהזורותנון

;כודו. rכאופץ Yהווותפקודזהותשאלתולה Yכהם ) Yהוודו

אזרחשנוהחדשהiכצכ DYהשלtכהשלתחושהשררהכא]

להוות).צרון{כןורושםלחדרנכנקזר

הכנתiכiככנהכחלקה;כ"פ,ר lכ Yכאופצוה y;כןפוזהןר yשו 22

כ;כטרה:זאתהקגל,

חששותtכחשכות,לבטאת 1אפשר aלtכפקדולתתא.

 .לתפקודןלכנוקתסלתפקודםהקשןןךתת 1ש 1תח 1

כtכונו")tכרגושום aאחרו{"גםשותפותתחושתלוצורכ.

 .iכהתפקודהtכפקדחששותלגנו

פוקןדוןתכקוטןאצוןתלהת;כןדדןתכלוםלתתג.

l .כנהוגןתוןתi

לקווםהאפשרותאתהtכפקדוםול;כדןזןהתנקותדרו .ד

נכולהשתtכשןוןכלן;כשותפוםקשווםל yכצוותשוחה

;כפקדוס:הכנת ,]נ lרדרורווק;כו],.רוכק-קופרתוד yכ

 . 200 {;כאוכוקל"iכ,הוצאתכוקל;כ"ח,iכ"כוסקןרק

האל"פוםכוקטגורו rכאופהוחלטהקtכ"טtכפלוגותכחלק 23

להוותלוהם yןה;כנהוגןתכקדרתתכנוסכור yלהרשאוםאונם

אנשוכלנוכחוםהקדרה{כtכהלוכלכד aכצופוכה aנוכחו

;כןלאלרם lכ Yהגנהו yכא;כצזאתהדוןנוס),ככלהקגל

 aכtכפקדוכקןרקתפקודםבוזר Yהפכונוכחתוהחנוכום.
 Yפגכtכנהוגןת aןקקו yהתכנוסכלת 1;כהלהדרתםכהכשרה

שלהס.ה;כקןגלותוכתחושתכדו;כןו
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