	
  

מתכונת מבדקים חדשה
לקצינים ונגדים
הרחבת תכניות הקד"צ
דגש רב ניתן להרחבת תוכניות
קיימות בתחום הקד"צ כגון "פרויקט
יעד" ו ה"קד"צ הטכני" שהוכיחו
את עצמן ,התוכניות מאופיינות
בשרידות גבוהה ביחס לשאר
מקורות הגיוס של החיל .לפיכך
הוחלט על יצירת תכניות קד"צ
חדשות כגון תכנית "רקיע" לנשים
במערך הטכני ,תוכנית "צעד אחד
קדימה" התומכת בגיוס כ"א איכותי
מהמגזר הדרוזי ותוכנית "עתיד
טכנולוגי" המתמקדת ב"קשירת"
כ"א איכותי בעל נתונים אקדמאיים.

איחוד מקצועות
פעילות רבה וענפה בוצעה בתחום
איחוד המקצועות:החיל צמצם
את כמות המקצועות החימושיים
מ 87-ל ,69-ובהם איחוד מקצוע
מכ' וחש' נגמ"ש ואיחוד מקצוע
מכ' וחש' גנרטורים.

איכות ההדרכה
ב 4/2004זכה בה"ד  20בתחרות
איכות בהדרכה בין כלל בה"די אט"ל,
מפקד בה"ד  20אל"מ מיקי בניון.
שנכנס לתפקידו ב 4/2002-הציב
אתגרים אסטרטגיים רבים :עיצוב
וניהול מערכת הדרכתית אפקטיבית
ויעילה הממצה באופן מיטבי את
משאביה והטמעת הכשרה רציפה
ומתמשכת לכל אורך תקופת
השירות של המערך החיילי,עידוד
למידה ותקשורת פתוחה ,הפקת
לקחים והתפתחות מקצועית וכן
עמידה בסטנדרטים הדרכתיים
גבוהים וסביבת למידה ואקלים רגשי
שיאפשרו למידה פורייה.

תקופתו של אל"ם בניון אופיינה
גם בשיפור ומקסום ההדרכה :הוא
הנחה על הקמתם של  18צוותי
שיפור במגוון נושאים הדורשים
בחינה ,וכנגזרת ישירה מעבודת
צוותי השיפור שופר תהליך הקליטה
וצומצם הנשר משמעותית למדד
שנתי חד ספרתי.
לצורך מיון מיטבי של חיילי החימוש
המשובצים לקורסים ,הורה על
הקמתה של כיתת היוט"ם (יכולת
ומוטיבציה טכנית ממוחשבת) בה
נבחנו החיילים בתחום המוטוריקה
והיכולות הטכניות.

כמפקד הבה"ד שיתף את השטח
בתהליכים ובמנגנונים קבועים
בבה"ד לשיפור ההכשרה ושרידות
החייל בשטח וכן שימר את כשירות
מיומנויותיהם של מערך המילואים.
אל"ם בניון פעל להיערכות אחזקת
אמל"ח חדש בצה"ל ומוכנות
הדרכתית באיכות ובזמן.

	
  

	
  

אל"מ מיקי בניון

	
  

	
  

2000-2005

כחלק משיפור המקצועיות ,מוסדה
בחיל החימוש במאי  2003מתכונת
מבדקים חדשה לנגדים מדרגת
רס"ר עד רס"ב ולקצינים בדרגת
סגן עד רס"ן במסגרת מבדקי
מח"צ (מקצועי חילי צה"לי),החיל
פיתח ערכה לכל נבחן שתהווה
כלי עזר לחיזוקו המקצועי של
הקצין והנגד לצורך שיפור הידע
התיאורטי והמעשי של כלל
אוכלוסיית המפקדים.

2004
מקום ראשון בתחרות

נשים במקצועות האחזקה
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תצוגת רק"מ
לשיפור המוטיבציה

	
  

בה"ד  20הראשון שמוסמך
לתקן תל"ב

כחלק מתהליך שיפור המוטיבציה
לשירות בחיל החימוש ,החל הבה"ד
לקיים מסלול לתצוגת רק"מ אשר
במהלכו צופים כלל חניכי הקורסים
בטנקים ,בנגמ"שים ובשאר אמצעי
הלחימה תוך כדי נסיעתם בשטח.
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2000-2005

תצוגת יכולות רק"מ
למתגייסים החדשים.

סיום קורס מפקדים להדרכה

בינואר  2004הוסמך הבה"ד לתקן
התל"ב (תקן לאיכות בהדרכה)/
שלב א' וזכה במקום הראשון
בתחרות "פרס יוספטל" לבטיחות
וגיהות בעבודה.
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