חיזוק הקשרבין
צבא הקבע
לצבאהמילואים
שילובנו עול אנשי קבע במערך המילואים ,כפי שנעשה בשנים האחרונות ,הוא צעד
חשוב  -בראש ובראשונה נדי להעביר מסר לכלאניציהמילואים :אתם לא לבד .אולם
במה שנעשה עד כה איןדי .עכשיוחייב צה"ל לוודא שהקשר של איש הקבע ליחידת
המילואים שלויהיה לשנים ארוכות -ממש כמו הקשר של האזרחליחידתהמילואים שלו.
על מנת להשיג יעד זהיש קודם כול לשינן קץ לנוהג השגוי ,שלפיו מעבר של איש קבע
מתפקיד לתפקיד מבטל באורח כמעט אוטומטי אתמינוי המשנה שלו ביחידת המילואים

"" מבוא

בשנים האחרונותהגיע צה"ל למסקנהכייש לחזק את
מערך המילואים בכלל ולחזק את הקשרבין מערך
המילואיםלצבא הקבעבפרט .המסקנה הזאת מבוססת
על התובנות הבאות בנוגע לאופיה של החברה
הישראלית ובנוגע לאופיים של היחסיםבין החברה
הישראלית לצה"ל:
ההבנה כי ישנה בעיה הולכת ומחמירה של
מוטיווציה,וכי הולך וקטן שיעור המשתתפים
בשירות המילואים מתוך כלל האוכלוסייה של

הגבריםבגילאיםהרלוונטיים.
ההבנהשישנוניכורהולךוגדלביןאנשיהמילואים
לצבא הסדיר .הסיבה המרכזית לכךהיא שהצבא
הסדיר נתפסבעיני איש המילואים כגוף גדול
ומסורבל,שאינו עושה שימושנכון במשאביהזמן
שלאנשיהמילואים ומספקלהםתנאישירותוציוד
לקויים כתוצאהמאי-סדראו מחוסראכפתיות.
ההבנה בצה"לכי מעמדו בחברה הישראלית -
וכתוצאה מכך גם מעמדם שלאנשי הקבע -אינו
מובטח כבעבר .הסיבה המרכזית לכךהיאשינוי

הערכים בחברה הישראלית :מחברה המכבדת את
מי שתורםלכלל-ובמיוחד אתמי שתורם למאמץ
הביטחוני-הפכנולחברההנותנתכבודבעיקרלמי
שמגיעלהישגיםכלכליים .כפועליוצא מכך קטנה
גםנכונותו שלהציבור לשאתבמחירהאישיהכרוך
בשירות בצבא ,וקטנה הסובלנותכלפי מה שנתפס
בעיני הציבורכפריווילגיות מיוחדות של אנשי
הקבע,כמואי-שירותבמילואים.יתרעלכן,אנשי
מילואיםהמשרתיםברצון,מתוךאמונהכיהשירות
הוא ערך ,נתקלים בתופעה חדשה  -מעסיקים

המערימיםקשיים על עובדיהם שיוצאיםלשירות
מילואיםואף מפטרים אותם.
ההבנהשתקציביהביטחוןנמצאיםבמגמה מתמדת
שלירידה,ושימימילואים הםבבחינתנטלכבדעל
התקציב שלצה"ל .משקלו הרב שלהנטלהתקציבי
הזה הורגש במיוחד בעת הצורךלגייס אנשי
מילואים רבים עם פרוץ אירועי "גאות ושפל"
ביהודה ושומרוןוברצועתעזה.
במסגרת המאמץ לתת מענהלבעיות האלה הורה

סגן הרמטכ"ל בשנת  2000לבחון את הנושא של

"" רס"ןערן"" ltsvבמטה הכללי ומשרתבמינוי משנה ביחידת איסוף
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הפáז úהחג¢ז( íהפ"ח) ק
ם ו╨קג ה÷áץ םúף÷ג╞גí
╨זñףגá íחג¢ז íזáלץ¢ט הלגםזוג.í
ה╨חז úהגñז╞ ,ק╨זñחז ם÷¢ו úץáז╞ úהלךה םגפגú¢
ו
ú íז╨הד ה¢ףז¢לה הסו ,úהגו
ההפ"חגá÷ ,íץז
 úלץ¢ט הלגםזוגú ,íףדגכ ו
úחס÷ ו
 úהחקגáזú
ם
קלגגח ñפה"ם םלץ¢ט הסה זúדáג ¢ו úהל÷פזץגז úק
ו╨קג ה÷áץ áקם הפז¢ט קםה íםהúל÷פץ úáחז íפáוג
╨ז.óñ
ץáז╞ úהלךה ÷áץה ץ
ם םקם áו
ם פה"
÷ úפג╨ג
ם
ה÷áץ áלץ¢ט הלגםזוגá íולפץז úץג╞ז╞ íם÷ח úץ
ץפל íלג╨זג לק╨ג (ל╨ל"ק) םץ úחג¢ז .íהץáז╞ה
ה╞דגקה ו úהץז╞áה קהךםú úף÷ג╞ ╨ז óñץ
ם ו╨קג
 úהל÷פזץגז úקםהúá íף÷ג╞ג íקהí
ה÷áץ úדáג ¢ו
ללםוגá íגז-íגזá ,íץ úקד¢ה ,לקז íקגגחקףז
םהגáךג╨ íזñףג íזחקזáג íק
ם הלץ¢י úהפáוג.ú
הלñלט ק╨יá áúץ÷áז úץáז╞ úהלךה וזל╨ íוג╨ז
ו úלך¢ז úההפ"ח ,ו
ט וגםז הג
ה ל╨זñח ñץגó
סה,
י
ו הגה
 úה╨÷ז╞ז úהáוז:ú
 ÷¢ז áםזז╞וג  -והז
ק חגסז÷ ה÷קá ¢גכ פáו ה÷áץ םו╨קג הלגםזוגú ,íזט
קו╨קג ה÷áץ ╨ז╨úג╞ íזדלו וגקג úםח¢áה

ג
י

ג
י

יזםם

יזםם

הגק¢וםגá úים
ם זםלץ¢ט הלגםזוגí
החקגáז úקלגגח ñפה"ם םקג¢ז úהלגםזוג.í
í
טד
ה÷ך╨ úה╨ךם ץם ו╨קג הלגםזוג íזיúזפוה לי
ה÷ך╨ úה╨ךם ה÷úפגáג ץ
ם פה"ם
לדגזíñ
יúזפוה
ק
ם ףחז úו╨קג לגםזוג.í
áף¢ך

¢á╞á

 úו╨קג
" הúדםדםז úה¢ץגזכ םק óúו
ה÷áץ áלול Σהלגםזוג íזהáך"ק
ה¢ץגזכ םק óúו úוזיםזñגג úה÷áץ áלול Σהáגךחזכ

הקזךá óולפץז úל╨ל"קג íזáולפץז úה¢╞ñג íוח¢גí
וג╨
ז ח╞ק áפה"םá .לקט הק╨ג╨ íזפ¢ז ל╨ד╨ז╨גá¢ íגí
áפáו םקגúז óו╨קג ה÷áץ áלץדםג╨ íזñףג íק
ם ¢úזלה,

ה÷קז¢ג íםלץ¢ט הלגםזוג.í
 ,םלקם╨ ,הזד
ט
י
קגחג╞ז úלךה ץז¢ףגז╨ úזקוז╨á úךם הי ╞áק
ם וáךחú
גגקזáג íזל╨÷úגá íל÷ז íםסלכ םפז¢ט ס
ה ו╨קג לגםזוג.í
ם
כ áקם ¢ל úלחזגáז╨ úלזיה ק
╨זהד סה הםט ז╞ץט ה
גחג╞ז úהלךה םלקגלה ס
זזהכ áקם הץםגגה áלז¢יáזú
ה áץ¢á
הג

הלáפץג úק
ה
ם הלקגלז úהוםה áק╨ג íהוח¢ז╨ז ,úל
קם
ו וגףק ¢םו╨קג גחג╞ז úץז¢ףגזá úםúג לגזל╨גí

םהגזú

יקג¢גí

םáגפזץכ ק
ם וזúכ

לקגלז.ú
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כיום נהוגות בצה"ל שתי צורות נוספות
להשתתפותם שלאנשי קבעבמערךהמילואים:
הצ"ח בצבאהיבשה (מנמ"ש).בעלימינוימשני הם
אנשי קבעיוצאייחידות שדה ,שהועברולתפקידי
מטהאושנמצאיםבחופשתלימודים.הםמשולבים
ביחידות מילואים אורגניות על-פי הכשרתם
הקודמת:קציניחי"ר משמשיםכמפקדיםביחידות
חי"ר,קציני שריון משמשים כמפקדים בשריון,
קמ"נים משמשיםבתפקידימודיעין וכו'.לחלופין
הם ממלאים תפקידי מטה במפקדות השדה
(מפקדות אוגדה,פיקודוכו').
הצ"ח בחילהאוויר.ילמישהיו אנשי צוותאוויר
והועברולתפקידי מטהישלרוב הצבתחירום.נוהל

" 1הצבא הסדיר וצבא המילואים
פועלים בשני ממדי זמן שונים
בתכלית .קציןמילואיםצפוי לשרת
ביחידתו בין  10ל 25-שנים
בתפקידים שונים או אף באותו
התפקיד .קצין סדיר צפוי לעבור

תפקיד בכל עולות שנים .בעוד
שקצין המנמ"ש עצמו יכול להיות
נאמן ומחויב לתפקידו במילואים
לטווח ארוך ,אין הוא יכול להיות
בטוח במטויבות של הצבא ~ושל
יחידתו הסדירה החדשה בפרטן
ליחידתהמילואיםשלוליותר ממשך

מילואיםלשירות,שהיאמחויבותעל-פיחוק,לבין
מחויבותושלאישהקבעלשירותהמילואים,שהיא
על-פי סדרעדיפויות שקובע הצבאהסדיר.
השתלבותושלאישקבעביחידתמילואיםהיאעניין

רגיש .מעבר לצורך בהשתלבות מקצועית וחברתית,
מדוברגםבסוג שלמחויבותאישיתליחידה.מחויבות
זו ,כמו המחויבות שליתר אנשי המילואיםליחידה,
כוללת גם הבנה שבעל-פה בדבר ההשתתפות בנטל
התעסוקתי שלה,בתהליכיעיצובה,בבניין הכוח שלה
ובגיבושה מבחינה חברתית .מדובר במחויבות לטווח
ארוך .רובקציני המנמ"ש שאני מכיר שמחיםלהיות
מחויביםאישיתליחידתמילואיםואףרואים אתעצמם
ככוחמובילביחידותהמילואים מעצם מיקומם בצבא
הסדיר והיכולת שלהם ליצור קישוריותבין שני
המערכים שבהם הם משרתים .אולם במעלה הדרך
עלולהלהיווצרבעיה:

הצבאהסדיר וצבאהמילואיםפועליםבשניממדי
זמןשוניםבתכלית.קציןמילואיםצפוי לשרתביחידתו
בין  10ל 25-שנים בתפקידים שונים או אף באותו
התפקיד.קציןסדירצפוילעבורתפקידבכלשלוששנים.
בעודשקצין המנמ"ש עצמויכוללהיות נאמןומחויב
לתפקידובמילואים לטווח ארוך,אין הואיכוללהיות
בטוח במחויבות של הצבא (ושל יחידתו הסדירה
החדשה בפרט)ליחידת המילואים שלוליותר ממשך
תפקידסדיר
תפקידסדיראחד.כיוםנהוגבצה"לשכלמעברליחידה
חדשהמחייבלהפסיק אתהמנמ"ש.יתרעלכן,כלמפקד
יכוללבטל את המנמ"ש שלפקודו.
זהחלגםעלממלאיתפקידיםמבצעייםאחריםבחיל
מעברלבעיה האישית,הצפויהלהיותלקצין קבע
האוויר שעברו לתפקידי מטה ,דוגמת מפעילי שנאלץלעזוב מנמ"ש בשל התקדמותו בצה"ל,עלולה
מל"טים .בשעה שהם ממלאים אתתפקידי המטה ,להיותלתופעהזוגםהשלכותשליליותהנוגעותלמטרה
הםממשיכיםלהיותמוצביםבטייסות האם שלהם המקוריתשלהמנמ"ש.אנשייחידתמילואים-מפקדים
וממשיכיםלהתאמןבטיסהכדילשמר אתכשירותם ופקודים-החוויםעזיבה של מפקדבקבעשגילוצעיר,
לשעתחירום.
יחסית ,עלולים לפרש את האירוע כאות לחוסר
אין ספק שמנגנון המנמ"שים וההצ"ח הוא חשוב המחויבות של הצבא למערך המילואים .הם רואים
ותורםלחיזוק הקשרבין מערךהמילואיםלבין הצבא שהצבאאינובודק אםשירותהמילואיםעדייןמתאים
הסדיר .עם זאת ,כמו כל מנגנון הוא סובל מחולשות להםכלאימת שהםמחליפים מקום עבודה אותפקיד
בנוגעליכולתולהשיג אתהמטרותשנוסחולעיל.לדעתי ,בחייהםהאזרחיים.בדיקהכזאת -הםשמיםלב-עושה
הצבא רקביחסלאנשי הקבע.במילים אחרות :הצבא
קיימותשתי חולשותמרכזיותבמנגנון ההצ"ח:
 .1ברמת המאקרו :תוכנית ההצ"חים יכולה לשלב עושהלעצמוהנחות,שאותןאין הואמעניקלשוםגוף

אדיד,י"

,

במסגרת מערך המילואים רק שיעור קטן
מאוכלוסיית הקבע .מערךהמילואים דורשאנשים
בעלי מיומנויות מקצועיות קונקרטיות ,כגון
מפקדים-לוחמים,קצינימודיעין שדה ,רופאים,
אנשי מערךטכני וכדומה.מעטים הםאנשי הקבע
מקרב היחידות העורפיות המוכשרים למלא
תפקידים כאלה.יתר עלכן ,אנשי קבע ,ששירתו
במערךהשדהוהועברולתפקידימטה,צפוייםבדרך
כלללשובלתפקידי שדה,ולכןאין טעםרבלשלבם
למשך תקופה קצרה,יחסית,ביחידותמילואים.
 .2ברמת המיקרו:ישנו פערבין המחויבות שלאיש

ש
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אזרחי,ותוךכדיכךיוצר את הרושםשהואאינומייחס
חשיבותרבהלשירותהמילואים.

להתנהלות זויש בסופו של דבר שתי תוצאות
שליליות:יחידתהמילואיםנפגעת,וכןנפגעהדימוישל
הצבאהסדירבעיניהם שלאנשיהמילואים.
מצאנואיפואכי המנמ"שיםסובליםמשתינקודות
חולשהמרכזיות:
מנגנוןההצ"חאינומקיףבמידה מספקתכדיליצור
מאסה קריטית של שותפות אנשי הקבע במערך

ביטחוןהפנים מחדוהימצאותציבורגדולשלאנשי
קבע איכותיים ,חמושים ולובשי מדים מאידך
צריכיםלהביאלשילובכלשהושלאנשי צבא הקבע
כמתנדבי שיטור "רדומים",שניתן לפנות אליהם

בעת הצורך .הצעה ברוחזונידונה כבר בעבר ,אך
נדחתה בשלאילוצים משפטיים .לדעתי ,מציאת
פתרונותמשפטייםומימושושלשילובכלשהוברוח
זויסייעו מאוד לשפר את מעמדו של הצבאהסדיר
בחברה הישראלית ואףעשויים להניב יתרונות
המילואים.
ביטחוניים של ממש.
באשר לחולשההשנייה-נטייתו של הצבא לבטל
למרות המאמצים והמשאבים שמשקיע הצבא
בתוכניות ההצ"ח ,המחויבות של הצבא הסדיר מנמ"שים של אנשי קבע ברגע שהםעוברים לתפקיד
להמשכיות ארוכת טווח ,הנדרשתבתפקידימילואים ,חדש-ניתןלהתגברעליהבדרכיםהבעות:
אינהברורהמאליה.
הצבתהמחויבות שלקציןהקבעלמנמ"ששלובסדר
עדיפות גבוה בעת שהוא עובר מתפקיד לתפקיד.
את החולשה הראשונה יש לפתור באמצעות
ישלקבוע אתהעיקרון,שלפיו מעבר שלאיש קבע
הרחבתו של מעגל אנשי הקבע ,המחליפים אנשי
מילואים.ניתןלעשות זאתבדרכים הבאות:
לתפקיד חדששאינומבצעי,לפחותבעיתותשגרה,
לאיפגע ברצף המנמ"ש שלו .כלל זהיכוללהיות
 8הכנת רשימה של כל המשימות הלא מקצועיות
שלצורךביצועןמגייסהצבאאנשימילואיםוהטלת
מיושםאפילועלקציניקבעהממלאיםתפקידי מטה
המשימות האלהעלאנשיקבע.למשל,במקוםלגייס
שהםחיוניים בעת חירום ,וזאת בהנחה שבכל
תפקידיהחירוםבצה"לישנהיתירותמספיקההודות
אנשי מילואים לאבטחתיישובים,יתגייסו אנשי
קבעלתפקידים אלה לתקופות שלשבוע-שבועיים
להימצאותםהן שלקציניב'בסדירוהן שלאנשי
בשנה.מנגנוןכזהלארקיחסוךבימימילואים ,אלא
מילואים,וכייתירותזו מספיקה לכל הפחות עד
גם יאפשר לצבא לבצעפעילויותחיוניות,שכיום
לתפקידים בדרגת סא"ל (שעשויים להיחשב
הואנמנע מהן בשלבעיותתקציביות.
למפקדיםבכירים,שהתחליף להםאינו מספק).על
גיוסאנשי קבע למשימות אד-הוק במסגרתפיקוד
מנת שהמנמ"שים לא יגרמו למחסור בכוח אדם
העורף.מדוברבמשימותלאמקצועיותשהןעתירות
ביחידותמטההעובדותגםבעתחירום,כמופיקודים
מרחביים,ייקבע שהמנמ"שייהנהמזכותקדימה רק
כוחאדם,דוגמתחלוקתתרופות,אמצעיהגנה,איוש
תורנויותבמוקדי הסברהלאזרחיםוכו'.
אצלקציניםשהגיעולתפקידי המטה עםמנמ"שים
קודמים.
שילובקציני קבעבעלי
הכשרה בסיסית
שימוש במנגנון דוגמת
במשימות של ביטחון
"לצ"ט" (לצורכי טיסה),
שוטף באזורים שאינם
הנהוג בחיל האוויר כדי
מצאנו
שהמנמ"שים
קו ראשון,
י
פ
כ
לשמור כשירותם שלאנשי
ס
ו
בלים
נקודות
שמשולבים במשימות
צוות אוויר גם כאשר הם
אלה בסיסי הדרכה.
חולשה
ממלאים תפקידי מטה,
מנגנון
רעיונות דומים כבר
שנוכחותםבהםחיוניתבעת
הצבת
ם
ו
ר
י
ח
ה
הועלו בעבר ולא
חירום .ההיגיון מאחורי
מספקת
מקיף במידה ןהצ"ח~
מומשו .ראוי לציין
המנגנוןהזהברור:ביוםשבו
לטובה אתיוזמתו של
יסיים האיש את תפקיד
ליצור מאסה קריטית של
אגף הטכנולוגיה
המטה שלוויעבור לתפקיד
שותפות
הקבע
אנשי
והלוגיסטיקה בתחום
שבואין הוא חיוני בעת
במערך המימאים .למרות
זהי-יוזמהשראויהיה
חירום ,הואיוכלשובלמלא
שתהיה מופת לכלל
המאמצים שמשקיע הצבא
תפקידי טיסה גם בעת
צה"ל.
חירום ,שכן כשירותו לא
בחוכנעת ההצ"ק,
המחףבות
 8יש לעודד ואף למסד
נפגעה.ניתן לאמץ מנגנון
של הצבא הסדיר
השתתפות רחבה של
דומה גם עבור אנשי קבע
אנשי קבע במסגרות
להמשכיות ארוכת טווח,
הממלאים תפקידי מטה
התנדבותיות-במיוחד
חיוניים ,שבהם הםחיוניים
הנדרשת
,
ם
י
א
ו
ל
י
מ
בתפקידי
במשטרה .האתגר של
גם בעת חירום .במקום

""
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לקבוע שתפקיד המנמ"ש שלהם מתבטל בשל לשירותמילואים".
העובדה שהם ממלאים תפקיד שהואחיוני בעת
חירום,ישלאפשרלהםלהמשיךבשירותהמילואים ""סיכום
שלהם במקביל לתפקיד המטה החיוני שהם הצבא עשה כברת דרך חשובהבהכירובחשיבותו של
ממלאים .הסיכון  -שבעת חירוםייעדר הקצין מערךהמילואיםבכללובחשיבותמעורבותושלהמערך
מיחידת המילואים  -הוא בוודאי שקול לרווח הסדירבמערךהמילואיםבפרט.חשוב לשמרואףלחזק
שביכולת ליצור המשכיות רבת שנים של הקצין את המהלכים שכבר נעשו על מנת לעודד ולחזק את
ביחידתהמילואים -גםאחרישיסיים אתתפקיד השתתפותה שלאוכלוסיית הקבע במערךהמילואים.
המטההקונקרטי,שיצר אתהבעיהבעיתותחירום .צה"למפיק מכך תועלת כפולה :מקצועיותם שלאנשי
את הטענה הזאת שמעתי דווקאמפי מפקדבכיר ,הקבע תורמת רבות למערךהמילואים ובמקביל תורם
שתחתיו משרתותיחידות סדירותויחידותמילואים .הקשרשלאנשיהקבעעםמערךהמילואיםרבותלמערך
מפקדזהמביןהיטב את ההשלכות שלהיעדרות מפקד הסדירכולו.
את המגמה הרצויה הזאת יש לחזק בשלושה
מיחידה בעתחירום ,אךגם אתהחשיבות שלמפקדים
טובים לתהליכים ארוכי הטווחוהסיזיפיים הכרוכים
בעיצובהובבנייתה שליחידתמילואים.
נוסףעלהנהגתושלמנגנוןדוגמתהלצ"טישלמנות
קציןבכירבצה"ל,בעל סמכות,שיהיהאחראיעלייצוג
ך
כ
ב
ן
י
א
שאנשי הקבעיעשו
מהנאמי"נשט,רסאילםשליחידותהמילואים,שמשרתיםבהןבעלי 4י"
מולהיחידות הסדירות ,שהןכיום בעלות
מילואים ,חשוב לא פחות מכך
העוצמההארגונית הגדולהביותר בצבא .לשםמילויה
שהציבור
יראהשאנשי הקבע
שלמשימהזוניתן ,למשל,להרחיב את תחוםאחריותו
זה חשוב עבור
עושים
שלקצין המילואים הראשי כךשיכלול גם את מערך
המנמ"שים ואתיחסיו שלמערךהמילואים
עםלהחמיעזרוקך אנשיהמילואים,וזה חשובגםלגבי
הסדיר.קצין מנמ"שיםמעין זה לא רקיתרום
המעמד הכללי של צהאל בציבור
הקשריםבין המערךהסדירלמערךהמילואים ,אלאגם
יוכל להביאבפני הפיקודהעליון את הטענות ואת הישראליולגביתדמיתוכגוףשמוביל
התלונות שליחידות המילואים ושל אנשי המנמ"ש.
בהגשמת הערך שלנשיאהבנטל
לערכאה כזאת ,שתשמש כתובת לפניות ולערעורים,
יהיהתפקיד חשובבמניעתפגיעהפוטנציאליתבקציני
מנמ"ש (למשל בתחום הקידום והשיבוץ בתפקידים)
מצדמפקדיםסדירים.
תחומיםחיוניים:
ישלנקוטצעדיםנוספים -מעבר להצ"ח ולמנמ"ש
"" הנושאהתודעתי
איןדיבכךשאנשיהקבעיעשומילואים,חשובלאפחות
כדי לצרף אוכלוסיות רחבותיותר למעגלאנשימכך שהציבור הרחב יראה שאנשי הקבע עושים
הקבעהמשרתיםלתקופותקצרותבמערךהמילואים
מילואים.זהחשובעבוראנשיהמילואים,עלמנתשיראו
אוכמחליפים שלאנשימילואים.
שאין הם"פראיירים" בודדים ,אלא חלק מצבא גדול
ישלחזק אתהמחויבות של הצבאהסדירליחידות
שלמשרתים,וזהחשובגםלגבי המעמדהכללישלצה"ל
המילואים שמשרתים בהן אנשי מנמ"ש על מנת
בציבורהישראליולגביתדמיתוכגוףשמוביל בהגשמת
להבטיח אתהיכולתלקיים את השותפות עםאיש
הערך שלנשיאהבנטל.
הקבע באותהיחידתמילואיםלאורךשניםארוכות.
למרבה הצערלאהשכילצה"לעדהיוםלהדגיש את
ישלהקנותפרסוםרביותרבתקשורתלמהלכיהצבא
ההיבט הזה שלשילובאנשי הקבע במערךהמילואים
בתחום הזה על מנתלהביא את המסרלכללאנשי
כחלק מהמאמץ שלו לשפר את יחסיו עם החברה
המילואים" :אתם לא לבד".
הישראלית.עלכישלונוזה של צה"לתעיד התבטאותו
שלפוליטיקאיבכיר(וסגןרמטכ"ללשעבר!)שבדיוןעל "" הערות
צה"ל אמר,ביןהיתר",תראוליאישקבע אחד שעושה
 .1למעשה הצ"חהואהמינוחהרשמיגםביבשהוגםבחילהאוויר,
אך ביבשה מקובל להשתמשבמינוח מינוימשני ,שהוא גם
מילואים".אפילופרסוםחיובימהסוגשהיהבעיתונות
ק
י
ו
ד
מ
ר
ת
ו
י
לגבי השתתפותביחידתמילואים.
ב6-בינואר השנה,ושסיפרעלהתגייסותאנשי אט"ל
 .2מעריב6 ,בינואר 2004
לשירותמילואים,זכהלהיפתח במשפטהשגוילחלוטין:
"לראשונה בהיסטוריה של צה"ל :אנשי קבעיגויסו
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