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 "אתגרי האמצע": תפישות תפקיד, פיקוד ומנהיגות בדרג הסא"ל הנדון: 

מסמך זה המסמך מציג ניתוח של האתגרים המקצועיים והפרסונאליים עימם מתמודדים  .1

אלוף. תוך התבססות על ראיונות עם מפקדים בדרגת אל"מ במסגרת -דים בדרגת סגןמפק

  אבחון עבור מרכזי הערכה המיועדים לסא"לים. הראיונות נערכו על ידי על ידי רס"ן שרון 

ידי  פישר,   ועל  בענף הערכה בממד"ה  בכירים  רמ"ד    ,בוריס לכטרמןרס"ן  רמ"ד הערכת 

הראיונ ניתוח  בחה"י.  והערכה  קרזימיון  תאיר  ידי  על  נעשה  במדור  -ות  חוקרת  פרסלר 

 מחקר בביסל"ם. 

עלו   .2 הראיונות  בינייםמתוך  כעמדת  הסא"ל  לדרג  הקשורים  רבים  דרגות    נושאים  בין 

אתגרי דרג הסא"ל, המיומנויות    -הקצונה הבכירה לבין דרגות הקצונה הזוטרה, וביניהם  

ות ההתמודדות שלהם ועוד.  והכישורים הנדרשים מהם, דפוסי הפעולה שלהם, אסטרטגי

ל קיבצנו  בראיונות  שעלו  הרבים  הנושאים  מרכזיותמאת  תמות  משתי    ספר  שנותחו 

מבט   מבני  -נקודות  ביניים    ניתוח  כדרג  הסא"ל  פוזיציית  התפישות  של  של  וניתוח 

  המאפיינות את דרג הסא"ל )כאמור, בדיעבד, כפי שעולה בראיונות עם אל"מים   והחוויות 

על   שנתפש  כך  ידםוכפי  בתוך  המשמעויות של העמדה  (.  התפישות  הנבחנו  ושל  מבנית 

 . והחוויות הנובעות מעמדה זו

לה .3 היקפם  דגחשוב  בשל  מוגבל  הינו  ניתוחם  בראיונות  הנושאים  עושר  אף  על  כי  יש 

המצומצם יחסית )מבחינת מספר הראיונות, הטקסט התמציתי וההקשר החלקי מבחינת 

מסלול המקצועי שלהם וכד'(. בהתאם, הניתוח המובא סביבת הפעולה של המרואיינים, ה

הינו   זה  ולבחינהבמסמך  לדיון  סוגיה    תשתית  למשל,  כך,  הנידונות.  בסוגיות  מעמיקים 

בשדה.   סא"לים  לבין  במטה  סא"לים  בין  ההבדלים  הינה  במסמך  שעולה  משמעותית 

 בחינה רחבה ועמוקה של נושא זה עשויה לשפוך אור נוסף על דרג הסא"ל. 

הסא"לנש .4 דרג  בנושא  מערכתי  ידע  פיתוח  לצורך  הפעולה  בשיתוף  להמשיך  ידע מח   .

רלוונטי עבור תהליכי ההערכה של סא"לים, עבור גיבוש מודלים של מנהיגות הרלוונטיים  

 לאתגרי העת הנוכחית כמו גם עבור תהליכי הפיתוח וההכשרה של סא"לים. 

 

 

 טובי    שרית 
 מחקר   רמ"ד 

 ם   ל"   ס  י ב                                                                                                                                       
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 בדרג הסא"ל  , פיקוד ומנהיגותתפקידתפישות : "אתגרי האמצע"

 פרסלר -תאיר קרזי

 הקדמה

בדרגת    םדים מפקדיהאתגרים המקצועיים והפרסונאליים עימם מתמודמטרת המסמך לבחון את  

ב  זאת,  אלוף.-סגן אל"מ  בדרגת  מפקדים  עם  שנערכו  ראיונות  על  התבססות  אבחון  תוך  מסגרת 

הערכה עבור   לסא  מרכזי  הסא"ל,לים"המיועדים  דרגת  הקצונה    .  דרגות  בין  ביניים  כעמדת 

עם  הבכירה )אלוף, תא"ל, אל"מ( לבין דרגות הקצונה הזוטרה )רס"ן, סרן, סגן( דורשת התמודדות 

מקצועית  ואולי אף מחייב  בשל מיקומה המבני המאפשר  בעיקר    ,זאת סוגיות מקצועיות ייחודיות.  

השונות.תיווך   הדרגות  כן  בין  פי  על  בתחום  ,  אף  התיאורטי  השדה  צבאית, המנהיגות  המבחינת 

. (Wong et al., 2003)  פוזיציית הביניים בארגון הצבאיבתופעת  עיסוק נרחב    קיים נדמה כי לא  

העוסקים בהתנסויות מנהלי ביניים מן הזירה הארגונית  לרוב במחקרים    יעשה שימוש  ,ום כךמש

התיאורטי   החלל  המקצועית  האזרחית.  חשיבות    יםמדגישוהייחודיות  זו    בעמדה העיסוק  את 

 בהקשר הצבאי. 

 חלקים:  שלושהבמסמך זה 

 יים.  אזרחיים וצבא -ה המתמקדת בדרג הביניים בארגוניםקצר סקירה תיאורטית •

יבחנו האתגרים הייחודיים העומדים    בחלק זה.  התמות המרכזיות שעלו בראיונותניתוח   •

ניתוח זה יעשה   בפני דרג הסא"ל וכן המיומנות ואסטרטגיות הפעולה הנדרשות מדרג זה.

  תפישות ה  של פוזיציית הסא"ל כדרג ביניים וניתוח של   ניתוח מבני  -משתי נקודות מבט

את המאפיינות  עם   והחוויות  בראיונות  שעולה  כפי  בדיעבד,  )כאמור,  הסא"ל  דרג 

האל"מים(  ושל  במבנית  העמדה  של  המשמעויות  יבחנו  כך  בתוך  והחוויות    תפישות. 

 הנובעות מעמדה זו.

 .משמעויות והצעות לבחינה נוספת -סיכום •

 

 רקע תיאורטי 

זה   הרכזיים  מממצאים    יוצגובחלק  בתחוםמן  התיאורטי  בארג  י דרג  שדה   הידע ונים.  הביניים 

נחלק בתחום  ציר תפישתי  התיאורטי  הינו  ציר מבני והאחר  הינו  צירים מרכזיים: האחד  -לשני 

ראשית זה.    יוצג,  פנומנולוגי.  לדרג  המיוחסת  המבנית  למשמעות  הנוגע  ההתייחסות בעבר,  הידע 

 ית  פסימאפרורית וכבעלת תדמית דת ניהול מיותרת ובעייתית, כעמבעיקר תה יילמנהלי ביניים ה
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(Dopson & Neumann, 1998) . למשל, מנכ"ל ג'נרל מוטורס התייחס למנהלי הביניים בחברה  כך

( הקפוא"  כ"אמצע  מ"the frozen middle"שלו  בשונה  הניתן ן  (  תיאור  הקונקרטית",  "השכבה 

מן קל  עם השנים, נדמה כי חל שחרור  (.  Jackson & Humble, 1994)  רהלשכבת המנהלים הבכי

 ,stuck in the middle"( )Kanter"רגונית הרואה בעמדות הללו כסטטיות ותקועות )התפישה הא

שלמודלי כיום,  (.  1989 בארגונים    מתייחסיםניהול    ם  ביניים  יזמי    כמוקדלעמדות  אסטרטגי, 

תיאר את חשיבות תפקידו של מנהל הביניים    ,קבוצת הונדה, טדאשי  כ"למנבהתאם לכך,  .  ומעורב

 : בארגונים בני זמננו

"…I continually create dreams, but people ran in different directions unless 

they are able to directly interact with reality. Top management doesn't know 

what bottom management is doing. The opposite is also true. For example, 

John at Honda Ohio is not able to see the company's overall direction. We at 

corporate headquarters think differently, and face a different environment. It is 

middle management that is charged with integrating the two viewpoints 

emanating from top and bottom management. There can be no progress 

without this integration…" (Jackson & Humble, 1994). 

 

. (Kraut et al.,  2005קראוט ועמיתיה )דבריו של מנכ"ל הונדה עולים בקנה אחד עם מחקרם של  

כיהחוקרים   הביניים   העלו  מנהל  של  עבודתו  בבסיס  העומדת  היא  והתיאום  התמרון  יכולת 

תכנון וחלוקת משאבים משימות אחרות קשורות ב.  פוזיציה זוומדגישה ביתר שאת את חשיבות  

על   הניתנים  כלליים  כיוונים  בתרגום  נוספת קשורה  בארגון. משימה מהותית  בין קבוצות שונות 

החוקרים,    לגישתוהצגה של היתרונות שלהן.    אופרטיביותידי המנהלים הבכירים לכדי תוכניות  

בעמד המנהלים  של  תפקודם  את  לשפר  מנת  ניהול  על  כישורי  על  בעקביות  לעבוד  יש  הללו  ות 

 Katz & Kahn, 1966 ; Ibid ;Kaiser)  כפיפיםהמו"מ עם המנהלים הבכירים, עם העמיתים ועם ה

& Craig, 2004 .) 
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מנהלים בדרגי ביניים ממלאים  כי    ,בדומהגורסים   (Thompson et al., 2008)  ועמיתיה  תומפסון

שבין הקשר  בתיווך  קריטי  היומיומית  תפקיד  המציאות  לבין  הבכירים  המנהלים  עימה    חזון 

יותר  מתמודדים נמוכות  בדרגות  כך  .  מנהלים  בעיקרו לדבריהם,  משום  מבוסס  זה  על   תפקיד 

ה הממונים  אישי-ביןהאינטראקציות  עם  מתקשרים  ביניים  מנהלי  טיפוסי,  בארגון  שלהם.  ות 

)דרג שלהם  הקולגות  עם  יותר(,  בכירים  )מנהלים  שלהם.  ת  עליהם  הכפיפים  ועם  דומה(  ניהול 

( ייחודיות מנהלי הביניים Zaccaro, 2001חיזוק לכך מתקבל מדבריו של זאקרו  כי  (, אשר טוען 

הדו באוריינטציה  לאמץ-טמונה  עליהם  אותה  על    ;כיוונית  הן  השפעה  בזמן  בו  מחייב  תפקודם 

הכפיפים. על  והן  מ  הממונים  אשר  הבכירים  המנהלים  לדרג  בהשוואה  הכוונה זאת  ספקים 

 מערכתית רחבה אך במקרים רבים כלל לא נפגשים עם הכפיפים.   

 

ה בארגוןאישי-ביןבאינטראקציות  ביניים    ,ות  בדרגי  הבנה  מנהלים  אחר  בחיפוש  מתמקדים 

ושיטיפאדי    .ובהשפעה לכדי פעולה מתייחסים לפעולות    (Gioia & Chittipeddi, 1991)גיאויה 

על מנהלי הביניים  (.  sense making)  "תו יצירת משמע "וכ(  sense giving)  "משמעות  "מתןכהללו  

אחרות  להבנות במילים  אחרים.  עם  אינפורמציה  שיתוף  דרך  הללו   ,משמעות  האינטראקציות 

ומפרשים  מלמדות   וכיצד הם מגלים  בדרגי ביניים מעניקים משמעות למתרחש,  כיצד מנהלים 

כי מנהלי ביניים משפיעים על תפישות  למעשה  ניכר    משמעות  מתןב.  אירועים ופעולות  ,תיומשמעו

 אחרים ופעולותיהם.  

 

שיתוף פעולה הוא אחד  כי    מאמינים(  Thompson et al., 2008)תומפסון ועמיתיה   בהתאם לכך,  

הביניים. מנהל  של  יעיל  בתפקוד  החשובים  יחדיו,  לגישתם,    המימדים  עובדים  קולגות  כאשר 

למעשה מעצבים את המחשבות והפעולות האחד של השני.  בחלוקה ובשיתוף הדדי של רעיונות הם 

יכולותיהם של מנהלי הביניים לבנות קשרים, לזהות בעיות ולחלוק אינטרסים ואף לספק האחד 

לשני את התמיכה ואת המשאבים הן קריטיות להצלחת הארגון. יחסי חליפין לשם פיתוח הבנות 

חשוביםופעולות   הם  זה  בתהליכי    מסוג  מיוחד  בארגון בארגון  שינויבאופן  ההיררכיות  כאשר   .

משנה   מטושטשותהפכו   הפעולה  שיתוף  מימד  מקבל  למעורפלת,  הפכה  בארגון  הסמכות  וכאשר 

   חשיבות.

 



 
 

 
 

4 

 

 

הכוונה.   והוא  הביניים  מנהל  בתפקוד  נוסף  מהותי  מימד  מציעים  מנהלי  החוקרים  כמכוונים, 

מדו הכפיפים.  של  הפעולות  על  להשפיע  כדי  עובדים  וסטריאוטיפי הביניים  קלאסי  בתפקיד  בר 

ביניים   מנהלי  הביניים.  מנהל  את  ליצורהמאפיין  הכפיפים   אמורים  בקרב  והשראה  מוטיבציה 

 .  (Ibid) הארגון ליעדי למטרות ומחויבות  ביצירת עשויים להצליחהם ם, כך לה

 

זאת פרספקטיבה  ,  לצד  להציע  התפישת  . נוספתתיאורטית  ניתן  הציר  על  ללמוד  ניתן  י דרכה 

בזיקה הדוקה למיקומם המבני.   הנמצא  ביניים,  בעמדות  בחן את המאפיין מנהלים  מחקר אשר 

הנרטיבי   ביניים    המאפייןהשיח  רבות    מציעמנהלי  פעמים  ממוקמים   המנהליםכי  הם  כי  חשים 

ריחיים".  בעקביות   "אבני  בנוגע שכן,  בין  משכנע  סיפור  שמעליהם  למנהלים  לספק  חייבים  הם 

ל  פעולותל הארגון  שלהם  ליצור    וכןטובת  ומשמעות עליהם  הגיון  תחושת  מתחתיהם    לעובדים 

הסיפורים הללו אינם עומדים בהלימה ואולי אף עלולים להימצא בקונפליקט.    ,לעיתים  .לעבודתם

הם   בו  תמידי  לחץ  בשל  זאת  במיוחד.  לפגיעה  הביניים  מנהל  של  הפוזיציה  את  הופך  זה  עניין 

 ,Simsלמנהלים הבכירים ולכפיפים לעיתים אף באופן סימולטני )נתונים הכרוך ביצירת משמעות 

2003  .) 

 

הרוח,   )  באותה  ולינסטד  מנהלים   (Thomas & Linstead, 2002תומאס  של  רב  מספר  ראיינו 

ות למפבעצם  ניסו    הם.  מבנים את זהותם הםניסו להתחקות אחר האופן בו  בדרגות ביניים, דרכם  

המאפיי הדומיננטיים  השיחים  המתחים את  את  ולהבין  הביניים  מנהלי  של  חוויותיהם  את  נים 

לגיטימציה   להשיג  העקבי  בניסיונם  הארגונית.  העולים  חוויתם    לטענתם,במסגרת  את  מאפיינת 

חוסר ביטחון, עמימות ובלבול מהווים מוטיב מרכזי    .תמידית  תחושת חוסר יציבותשל המנהלים  

בינ  בתחושותיהם. בעמדות  מנהלים  רבות,  בארגון פעמים  אחיזה  מאבדים  שהם  חשים  יים 

("losing the plot"מתוך כך, נראה כי השמירה על זהות ניהולית יציבה היא קשה בעבורם .) זאת .

את   בשל המאפיינת  הגבולות  טשטוש  ומשום  עוסקים  הם  בה  הניהול  עבודת  של  העמום  טבעה 

או  ע הללו  התחושות  למרות  האמצע.  כי  לאורן,אולי  מדות  מחפשים    מנהלי  נראה  הביניים 

   זהותם כמנהלים. בבעקביות אחר יציבות והגיון בתפישה המקצועית שלהם ו 
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די    הצבאי מחייב גיבוש הבנות ייחודיות ביחס לדרג הביניים בצבא.  הייחודי של הארגון  ההקשר

. המימד הראשון ארגונים אזרחייםשלושה מימדים עיקריים בהם ההקשר הצבאי שונה מ  להזכיר

טרות המוסד הצבאי, תפקידו של הצבא הוא להגן על אזרחי המדינה. מתוקף כך, חברי  קשור במ

לחצים   עם  התמודדות  כלומר,  ומוות.  בחיים  הקשורות  יומיומיות  בפעולות  עוסקים  הארגון 

כמעט שגור   באופן  ניכר מחברי הארגון  ועם מצבי קיצון מהווים מנת חלקם של חלק  מנטאליים 

וה למעשה תוצר של המימד הראשון, נוגע לטוטאליות המאפיינת את  ותדיר. המימד השני, המהו

הוא מוסד הדורש מאנשיו מחויבות   הנוקשה, הצבא  כחלק מהמשמעת הצבאית  הארגון הצבאי. 

של   בזמינות  כרוכה  זו  מחויבות  במיוחד.  גבוהה  ואישית  לעיתים    24מקצועית  ביממה,  שעות 

ועמיתי )זעירא  וכדומה  תכופים  מגורים  שהעבודה  2009ה,  בשינויי  נדמה  אחרות,  במילים   .)

לארגונים  בהשוואה  מוגבר  עבודה  ובקצב  ומתמשכת  מרוכזת  עשייה  מצריכה  הצבאית  במסגרת 

אזרחיים שבארגונים  נראה  הצבאית.  בהיררכיה  עוסק  השלישי  המימד  האזרחי.   במרחב 

ביר את חוסר שטשת והמדרג הניהולי הופך שטוח, מה שעלול להגומטהיא פעמים רבות ההיררכיה 

הביניים דרגות  את  המאפיין  זאת,    הודאות  לעומת  האזרחי.  ההיררכיה  מוסד  בבמרחב  הצבאי 

והמורכבות  ברורה   הגבוהה  האינטנסיביות  אך  ברורה  אמנם  ההיררכיה  יותר.  הרבה  ונראית 

ותפישות התפקיד המאפיינות את  חווית המנהיגות  על  הכרוכה במילוי התפקיד עשויים להשפיע 

 . מצעעמדות הא

 

הייחודי הצבאי  ההקשר  )  למרות  ועמיתיו  וונג  ליאונרד  מעט  Wong et al., 2003לטענת  קיים   )

 ,Hunt)  האנטבמודל הקלאסי של   ניתן לעשות שימושעל דרג הביניים בצבא.  מידע צבאי מחקרי  

המרובדות  1991 המערכות  תיאורית  על  התבסס  אשר   )(stratified system theory)   ג'יק של 

(Jaques, 1989)  ,.בארגון הצבאי בין רמות התפקוד המנהיגותיות  המודל מתייחס   לשם אבחנה 

החל   בארגון,  השונות  הרמות  לאורך  והארגוניים  הסביבתיים  המנהיגות למרכיבים  מרמת 

המודל מזהה כי מנהיגות .  ( פנים מול פנים)  ישירההמנהיגות  הרמת  לועד    , מערכתיתהאסטרטגית

משימות    כי ישנן  המודל מציע אפואשונה של מורכבות קוגניטיבית.    רגהברמות שונות מצריכה ד

אינדיבידואלים   וכישורים  לבסוף,  שונים  קריטיות  מנהיגות.  רמת  בכל  דן הנדרשים    המודל 

הנדרשים יש  בביצועים השונים  כי  בכך  זו, מכירה  נקודה  מושגים    נםבדרגות המנהיגות השונות. 

 מרחב  הבניגוד לממצאי מחקרים על מנהלי ביניים מן  .שונים של אפקטיביות ארגונית בכל רמה
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יציבות   חוסר טענתו של האנט היא שחוסר ודאות ו  ,עמימות לדרג הביניים  מייחסיםאשר  האזרחי  

 systems leadershipמאפיינים דווקא את הדרג המנהיגותי הבכיר, שכבת המנהיגות המערכתית )

domain  בין עניינים תרבותיים וחברתיים בסביבה הרחבה (. על מנהיגים מסוג זה ליצור ממשקים

מצריכה  זו  ברמה  המנהיגות  כן,  כמו  שונות.  פנימיות  ארגוניות  מערכות  בין  תיאום  תוך 

מנהיגים   האנט,  לטענת  ביותר.  הרמות  בדרגות  ופוליטיים  רשמיים  גורמים  עם  אינטראקציות 

מודדים עם הסביבה החיצונית  אינם מת(  organizational leadership domain)בדרגות הביניים  

שעושים   ארגונייםכפי  תהליכים  עם  מתמודדים  זה  בדרג  מנהיגים  יותר.  הבכירים   המנהיגים 

כלל בדרך  ניהול  פנימיים  טכנולוגיה,  כגון,  בתחומים  מידע    ומתמקדים  מערכות  משנה,  יחידות 

מדובר   הסדר  ב וכדומה.  אי  בין  ממתן  הדרג  את  החיצונית  המאפיין  מיקוד  הלבין  סביבה 

   הרציונאלי המנחה את הדרגות הזוטרות. 

 

כמעט ( על "המג"ד המצטיין" אשר שרטט תמונה  1999בישראל, היה זה מחקרו של אליאב זכאי )

המג"דים.  "אוטופית"   אמונים  עליהם  התפקידים  למכלול  האחרים בנוגע  לכותבים    בדומה 

ה מתמודד הסא"ל בשטח.  התייחס גם כן להשגת משאבים כמשימה מהותית עמ  , זכאישהוזכרו

האידיאלים  או את  להציג  הקפיד  הוא  אמורים  לם  המג"דים  לעמוד  לכאורה  בהם 

כגון וכדומה.    -האולטימטיביים,  לפרט  התייחסות  גבוהות,  דרישות  הצבת  ודומיננטיות,  נוכחות 

כי    דבריומתוך   תמונה  נראה  התקבלה  והאת    המשקפתלא  החוויות  תפישות  מכלול 

קשיים עמם עליהם להתמודד על בסיס יומיומי    כמו כן, לא נחשפו  .  מג"דיםהסובייקטיביות של ה

   . הייחודית פועל יוצא של עמדתם המקצועית

 

 ביחס לדרג הביניים בארגון הצבאי  החלל המחקרימניחים כי  (  Wong et al., 2003וונג ועמיתיו )

ב הסימבולית  נובע מן ההילה   דבקה בעיקר  בהדרג  אשר  הישירה או  מנהיגים הבכירים. מנהיגות 

הוא מנהיג  הרואית  מנהיגות  תכופות    עשוי להדגיםבעוד שהראשון  כאשר   בשדה הקרב, האחרון 

ה פקודים  בכיר  של  עצומה  כמות  על  משקל.  אחראי  כבדות  החלטות  זה,ומקבל  כי    בתוך  נדמה 

נתפשת   האמצע  וכעמדת  להזכיר    נשכחת.כאפרורית  בזירה שחשוב  גם  עצמו  על  חוזר  זה  עניין 

שבשנים  -רגוניתהא למרות  וסטטית.  אפורה  תדמית  הביניים  בדרג  דבקה  כי  ניכר  בה  אזרחית, 

   האחרונות ניתן להבחין במגמת שחרור מתפישה זו. 
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נעוצה בהקשר הייחודי   –דרג הסא"ל    –בכל מקרה, החשיבות בפיתוח ידע על דרג הביניים בצבא  

המיקום ה"מרכזי" של  מאידך. בנוסף,  של הארגון הצבאי, מחד ובקיומו של ידע מחקרי מצומצם  

רבים  דרג הסא"ל מכיל התמודדות עם משימות מורכבות ומצריך התחשבות סימולטנית בגורמים  

והרחבה הקרובה  הפעולה  יחד  בסביבת  זה   .גם  רקע  של   ,על  והתיעוד  הבחינה  חשיבות  בולטת 

בתוך כך    .ן הצבאיתפישות מנהיגות ופיקוד בקרב דרג הסא"ל כעמדת מנהיגות "מרכזית" בארגו

בסביבה מורכבת )מבחינת   גם לאור ההקשר העתי המזמן למפקדים פעולה  זה  דרג  חשוב לבחון 

 חברה, התפתחויות טכנולוגיות, שינוי במודל הקבע ועוד(.  -מאפייני העימותים, יחסי צבא

 

 הערה מתודולוגית 

על   מבוססים  נערכו  ראיונות  קטעי  הממצאים  מפקדאשר  אל"מ    יםעם  מרכזי  מסגרת  בבדרגת 

חשוב להדגיש כי הדברים נאמרו בדיעבד ולא   משום כך,הערכה במרכז למדעי התנהגות של צה"ל.  

 מתוך התנסות בהווה. 

 

 אתגרי הסא"ל

 הקדמה

  מעניקים מהן המשמעויות ש?  במסגרת הצבאית  כיצד תופשים קצינים בדרגת סא"ל את תפקודם

משמעויות  כיצד ניתן להסביר את מכלול הו  ?המאפיינת את דרגתםלחוויה הצבאית  קצינים אלו  

חלק זה במטרה    עומדות במוקדהן האלו  שאלות    והארגוניות שהם מעניקים לעמדה זו?האישיות  

מניתוח הראיונות ניתן לעמוד להבין את התפישות וההנחות של קצינים ומפקדים בדרגת סא"ל.  

הבא: בחלק  נרחיב  עליהן  מרכזיות  תמות  מספר  שמעניקים    ויפורט  ראשית,  על  המשמעויות 

יבחן  ,לאחר מכן .המאפיינת באופן כמעט סטריאוטיפי את הדרג האמורסוגיית התיווך הקצינים ל 

ה התיווך  אישי-ביןהאספקט  בפעולת    הפוליטית התעוררות  הסוגיית    תידון  ,בהמשך  .הכרוך 

אפיינת  מ  אשר לתפישת חלק מהקצינים אפרוריות ה תחקר בדרך .בדרג זה עולותאת הפ נתהמאפיי

הסא"ל כמו גם את  דרג  האופפת את תפקידי    תפישת המורכבותל  הסבר  יוצע  ,בנוסף.  את תפקידם

פועל. מטה  במציגים מפקדים  אשר    תפישות ההשפעה השונות  יפורטו  ,לבסוף  הסביבה בה הוא 

 דים. "המג -בהשוואה למפקדים בשטח
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 ופשר   , איזוןתיווך

בדומה  .  בצבא  הייחודי המאפיין את דרג הסא"להמבני    המיקום  הבנתביותר מכל  תמה זו מסייעת   

ובמטה,  בשטח  הסא"ל  בעמדת  רואים  המרואיינים  אזרחיים,  בארגונים  הביניים  מנהלי  לדרג 

מתווכת הומתאמת  מקשרת  ,  כעמדה  הדרגות  הטקטי   בכירותבין  הדרג  לבין  המדיניות  קובעות 

 . כך התבטא אחד המרואיינים: הביצועי

 

מתוו חוליה  מושגים,    -כת"מג"ד,  של  מתורגמן  הביצוע,  לדרג  הפשטה  פירוש, 

אחרת" לשפה  אותם  ולהוציא  עיבוד  להם  לעשות  תוכניות  )מפקד    החלטות, 

 . ממז"י(

   

לפרוט כיווני עבודה ומדיניות  כחלק מהיותו דרג מתאם, תפישת תפקיד הסא"ל בשטח ובמטה הינה  

 :לכדי תוכניות אופרטיביות

 . )מפקד ממז"י( כניות לפועל""המג"ד צריך לדעת להפוך תו

איך מממשים החלטה להעביר    -"צריך להיות מסוגל לממש את בקשות המפקד 

 . )מפקד ממז"י( תקציב מכאן לכאן"

 . )מפקד ממז"י( "המג"ד אח"כ ישב עם המ"פ מי יעשה מה והמ"פ יוציא לפועל"

 ציפייה מהרמה הזאת שיתרגם את האסטרטגיה עם אנשיו לביצוע". יש "

  

ה נוספת המאפיינת את דרג ניהול הביניים בארגונים אזרחיים ומאפיינת גם את חוויתם של  משימ 

 & Katzשונות בארגון )  בהשגה, תכנון וחלוקת משאבים בין קבוצותממלאי דרג הסא"ל קשורה  

Kahn, 1966 ;Kaiser & Craig, 2004  ממרכז )מפקד  הבא  המרואיין  של  בדבריו  לכך  דוגמא   .)

   יך לשלב בין דבקות במשימה להשגת אמצעים".אט"ל(: "בסוף צר

 

 Krautבקנה אחד עם משנתם של קראוט ועמיתיה )הפעולות הללו אליהן נדרשים הסא"לים עולות  

et al., 2005  כי חשיבות פוזיציית מנהלי הביניים בארגוני עבודה טמונה ביכולת התמרון והתיאום )

 . כאשר לטענת החוקרים, אחת המשימות  רהבין ממלאי התפקידים לאורך המדרג הניהולי בחב 
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ניים היא תרגום ביצועי של המדיניות הכללית המוכתבת על המהותיות עימם מתמודדים מנהלי הבי

 :  אט"למרכז מפי מפקד מ ידי הדרגים הבכירים יותר, דוגמא נוספת לכך בדברים הבאים

וכדומה אבל ההחלטות המכריעות   הניירות  הכול,  מתקבלות "הסא"ל מכין את 

   מלמעלה".

 

בלגישת המרואיינים,  אולם,   די  ביצועיותאין  צורך    פריטת המדיניות הכללית לכדי תוכניות  ויש 

התחשב המצריכים  שיקולים  בולהפעיל  הקשורים  -ות  באספקטים  ולדרג זמנית  הגבוה  לדרג 

יש  הנמוך לדעתם,  כך  משום  צורך  .  זה  מערכתית  לאמץבדרג  כך  יותר  רחבה  ראייה  למשל,  . 

 :אחת המרואיינותמתבטאת 

ראייה  צריך  ביצוע,  רק  להיות  יכול  לא  לכן  למטה,  נמצאים  "הביצועיסטים 

 וחשיבה עמוקה לטווח ארוך ולהוביל מהלכים רחבים ולא רק טקטיים". 

 

המרואיינים  מתוך   לבחינהדברי  משמעויות  מספר  על  לעמוד  נובעות ניתן  אלו  משמעויות   .  

 . והחוויות שיוצרת משימה זו התפישותמממשימת התיווך ו הנדרשותפרקטיקות והמיומנויות מ

 

כי   לבין התחושה לראייה מערכתית רחבהבדרג זה צורך הנדרש ה נראה כי קיים מתח בין ראשית,

 .  בארגון הצבאי בתהליכי קבלת החלטותמהותית אין להם דריסת רגל 

  

קשורה    שנייה,  ייתכנותמשמעות  בחינת  ומ  ;ביצועית  ביכולת  היא ייתכן  הסא"ל  שעמדת  שום 

ממלאי העמדה הם   ,הדרג הגבוהמדיניות    שלעל ההוצאה מן הכוח אל הפועל  בדרך כלל  האמונה  

שכן הם הדרג הנמצא בקשר    .המסוגלים לדעת האם מדיניות ספציפית היא אכן ברת מימושאלו  

 :  , מפי מפקד ממז"י מן הדברים הבאים לכך מתקבל קחיזו. הדרג הביצועירציף עם ישיר ו

והלאה ממח"ט  )בשונה  אנשיו  כל  עם  ישיר  בממשק  נמצא  הוא ("מג"ד  בגדוד   ,

 ילכו".  ההמלך, הוא עצמאי ויכול לייצר תמונה אלי

   

המהווה   שלישית  של  בעצם  משמעות  בתולדה  הינה  הצורך  סתגלנותתיווך  או  לעיתים  .  גמישות 

זוטר. הת ועם הדרג הביצועי  יכולת התיווך מצריכה התמודדות עם דרגות פיקודיות בכירוקרובות,  

 : . כך למשל מתבטא מפקד ממז"ימול כל דרג  ייחודיתמה שמצריך יכולות תמרון והתנהלות 
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פקודים של  רחב  מגוון  עם  מתעסקים  שונים,  -"כמג"ד,  מקצועות  משנה,  מפקדי  חיילים, 

יה  גילאים שונים. לכן צריך יכולות ניהול, לגרום למערכת לעבוד על כלל מרכיביה בסינרג

 גם התהליך וגם התוצר צריך להיות איכותי".  -ליצירת תוצרת איכותית

 

 :עולות בדברים הבאים בגמישות וביכולת סגלתניתת לצורך ונוספ ותדוגמא

"הציר בין משימה לאנשים מחייב מאזן, צריך להשתנות בהתאם למצב ולצורך 

 . )מפקד ממז"י(  ולא לפי אופי המפקד"

רוב מהר,  להסתגל  שיודע  יתקשה"  "מי  מסתגל  לא  אם  שיצטיין.   הסיכויים 

 . )מפקד ממרכז אט"ל( 

 

וקשורה   הגמישות  ליכולת  הדוקה  בזיקה  עומדת  הרביעית  שונה  המשמעות  נרטיבית  בהבניה 

שונים דרגים  מול  הסא"ל  .  בעבודה  מן  נדרשת  ותרגוםבעצם,  הפשטה  המשימה של    יכולת 

השונות.   לרמות  קרובות,  הנדרשת  התיאוםי  כאפוא  נראה  לעיתים  השונות    עבודת  הדרגות  בין 

ברוח זאת, ניתן להמשיג (.  Sims, 2003הבנייה נרטיבית שונה של הדברים בפני כל דרג )  מצריכה

במילים אחרות, יש צורך בבניית   "תיווך נרטיבי".  כפעולתאשר הוזכרה מעלה  את פעולת התיווך  

השיח ת וגם  בכי המציאות מורכ חשוב להדגיש שההנחה הינה  .  שיח שונה כלפי מעלה וכלפי מטה

בעצמוכלפי מעלה וכלפי מטה    המופנה הבנייה נרטיבית   הוא מכיל, אלא  אינו מונוליטי או אחיד 

גורמים   מול  בעבודה  ביןשונים.  מקצועיים  שונה  התנהלות  וכושר  בגמישות  צורך  יש  גם  -ולכן, 

במיוחדאישית   ממז"י,  .  גבוהות  טרמינולוגיהמפקד  דיב,  דומה  הציע  ההוא  על  להמציא ר  צורך 

שונה  שונה    "שפה" נרטיב  בעצם  כל  באו  מול  השונים עבודה  השפה ":  הגורמים  את  להתאים 

במקביל עולמות  במספר  לחיות  הארגונית,  נוספת    ".לסביבה  מפקד עולה  דוגמא  של  בדבריו 

מולו"מאט"ל:   שנמצא  מי  מאתגר  מורכבים,  רעיונות  להבהיר  חשיבה,  המרחבים  -יכולת   -בכל 

   ...".למעלה, הצידהלמטה, 

 

ה מתארים  דומה  )  מרואיינים חוויה  סימס  של  "אבני  Sims, 2003במחקרו  בין  ההימצאות   .)

  נרטיבים השונים שעליהם לספק לדרג מעליהם ולדרג שמתחתיהם,    נרטיביםהרחיים" בעקבות ה

שעלולים להימצא בקונפליקט. כפי שמתבטא בדברים הבאים המעידים על המרחב רווי המתחים 

 סא"ל אומר אני מאמין ואז בא מפקד ומחייב "ו פועלים הסאלי"ם מפי מפקד ממרכז אט"ל: ב
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)  ".לעשות דברים שלעיתים סותרים ממלאי   ם של  את התמודדותנה  ( מכZaccaro, 2001זאקרו 

השונים    עמדות הדרגים  מול  דוהביניים  כ"אוריינטציה  אוריינטציה  -בארגונים  אימוץ  כיוונית". 

יכה כישורי תמרון ואינטגרציה עלולה ליצור תחושות של בדידות במערכה ונשיאה  מסוג זה, המצר

 : מן הדברים הבאיםהבין באחריות, כפי שניתן ל

של   תותחים  בשר  הוא  מסוימת  מבחינה  לפועלים,  ההנהלה  בין  בתווך  "המג"ד 

 .  )מפקד ממז"י( כולם"

אותך ינחו  אם  וגם  אותך  שינחה  מי  אין  לבדי,  למצב שאני  מוכן "ערוך  להיות   ,

והטעות   למקרה  והבלמים  האיזון  מנגנוני  את  להכין  טעויות,  עם  גם  להתמודד 

 . )מפקד ממרכז אט"ל(  מתרחשת..."

 

כי התחושות המועלות כאן אינן מנותקות מן המיקום המבני המאפיין את    הדגישלבסוף, חשוב ל

פועל יוצא  כסאלי"ם של ההמורכבת החוויה הסובייקטיבית ניתן להמשיג את  , מעשהלהסאלי"ם.  

המבני מיקומם  מורכבת    פעילותמחייבת    שלהםהמקצועית  הפוזיציה    .הארגון  ב"אמצע"  של 

מול    וייחודית בארגוןבהתנהלות  האחרים  מצריכה    .הדרגים  זו  קרובות,  אפוא  עמדה  לעיתים 

  עניין המשפיע באופן מהותי על תפישתם   , פוליטי רווי מתחים-ארגוניהתנהלות יומיומית במרחב  

 . כמפקדיםוחוויתם בארגון הצבאי 

 

 אישי -ביןהפן ה

בעבודה    גישתל   זה  מדרג  הנדרשת  התמרון  יכולת  רבים,  זמנית  חוקרים  שונים  בו  גורמים  מול 

אינטראקציות   על  בעיקרה  (. Thompson et al., 2008)  (interpersonal)  ותאישי-ביןמבוססת 

פונקצינראה   מצרי  התיווך  תיכי  השונים  הדרגים  כישורים  בין  של  פיתוחם  לשם  ים  אישי-ביןכה 

האפקטיביתפקוד   האספקט  מרכזיות  משום  הסא  אישי-בין.  של  בהבנה  "לתפקודם  צורך  יש  לים 

 : מתבטאת אחת המרואיינותמעמיקה שלו. כך 

ה בתחום  עם    , אישי-בין"היכולת  להיות  חייב  אנשים,  קבוצת  מתחתייך  כאשר 

 ". אישי-ביןר יכולת להיות קשוב לאחרים ולהיות איתם בקש

 

-בין( העלו כי ישנה חשיבות רבה לאינטראקציות  Gioia & Shittipeddi, 1991גיאויה ושיטיפאדי )

 מערך ות מבוססות בקרב מנהלי הביניים בארגונים כיוון שדרכן המנהלים מסוגלים להבנות אישי
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כנדבך חשוב  מהראיונות עולה כי הפן הבין אישי נתפש  מעבר לכך,    ת למתרחש בארגון.יומשמעו

 :מפי מפקד ממרכז אט"ל דוגמא לכך בדברים הבאים  בתפקוד מקצועי יעיל.

שיקבלו  אישי-בין"כישורים   כדי  הקרקע  את  להכין  שצריך  והבנה  יכולת  ים, 

 ההחלטות הנכונות".

 

שעלה   נוסף  מעניין  הפןבאלמנט  ה קשור    יאיש   הבין  מסגרת  פעמים  בחוויית  האופפת  בדידות 

זה. דרג  ה נדמה    רבות  ועבודה  כי  הייחודיות המקצועית המצריכה התמודדות  בשל  עולה  בדידות 

  מאוכלוסיה מבוגרת  דרג המורכב , שכן מדובר באיתהגילן הסוגיה מ וכן. במקביל עם מספר דרגים

 :. כך למשל, מתבטא מפקד ממז"יהדרגים הזוטריםזאת המרכיבה את יותר מ

צע הרוב  בגדוד,  ולהתייעץ  הכי  "אין הרבה עם מי לדבר  הוא  בסוף הרופא  ירים. 

להתבודד  מתחיל  יותר,  גדולה  הבדידות  איתו.  לדבר  שאפשר  כבר    -קרוב  יש 

תחרות ויש שיקולים אחרים לקשר עם הקולגות, הם יותר מרוחקים, כבר פחות 

 תלויים וקרובים פיסית". 

 

 התעוררות האספקט הפוליטי

 ים נדרשים יאו לכישורים פוליטיקה  בראיונות קשורה לפוליטנוספת אשר עלתה דומיננטית    סוגיה

 .  בדרג זה

יוכל   לא  הוא  לא  אם  הפוליטי,  במשחק  לשחק  יכולת  עם  להיות  חייב  "סא"ל 

ה עם  משחק משאבים ועוצמה. חייב להתמודד על משאבים ושיהי  -להיות סא"ל

 עוצמה כדי שיתנו לא משאבים" )מפקד מרכז באט"ל(. 

 

ה  אספקט לדרג  במעבר  חשיבות  משנה  מקבל  זה.   סא"לזה  דרג  של  מאפיינים  לשלושה  בזיקה 

בתי  ראשית, התמידי  הצורך  תוך  בשל  מטה  וכלפי  מעלה  כלפי  מידע  שונה  ווך  נרטיבית  הבניה 

שונים דרגים  מול  לעיל(   בעבודה  שפורט  )כפי   .)כפי  ולחלקם  משאבים  להשיג  הצורך  בשל  שנית, 

ת ביניים בדרך לדרגות בכירות שעולה, למשל, בציטוט לעיל(. שלישית, משום שדרג זה נתפש כעמד

"היום יש תקשורת, צורך למצב יותר, נראה כי עולה צורך לקידום אינטרסים והישגים אישיים:   

 את היחידה, לשווק את עצמך ולדאוג שתוכל להתקדם הלאה".
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בש הסא"ל  לבין  במטה  הסא"ל  בין  אבחנה  המרואיינים  מבצעים  זה  אספקט  לתפישת דהתחת   .  

יתרון  , לקהמרואיינים יש  ל  המג"דעל  צין המטה  הנוגע  בין    פוליטיים  כישוריםבכל  )על האבחנה 

 :המטה לשטח ארחיב עוד בהמשך(

במטה  החוזק  של    -"נקודת  האישית  ההיכרות  מטה,  שועל  הוא  שגדל במטה  מי 

לנהל את שפת הארגון, לדעת מתי להגיע, להיכנס היא מפתח, לדעת  "  הקולגות 

 )מפקד במטכ"ל(. 

 

 ה של עמדה מקצועית ללא קיום עצמאי שתפי  -אפרוריות

עולה   הראיונות  מעין מתוך  של  בתחושה  רבות  פעמים  כרוכה  הסא"לית  החוויה  תפישת  כי 

מובנים:.  "נחיתות"  בשני  ומבחינת   תמבחינ  זאת  הסא"ל  אמון  עליהם  המקצועיים  התחומים 

הארגונית עולה    ההכרה  כך  מתוך  בהם.  בוהחברתית  הסא"ל  פוזיציית  כי  מסוימת תפישה  מידה 

 נעדרת הכרה בכל הנוגע להתפתחות אישית ופרופסיונאלית.

 

הוא נעדרים מתהליכי קבלת החלטותתפישה  ה  ביטוי מרכזי לכך  הם    כי הסא"לים  ביצוען  )שעל 

כמעין עמדה מקצועית משנית,   אמונים(. כאמור, חלק מן המרואיינים תיארו את תפקיד הסא"ל 

החלטות.   קבלת  מערבת  אינה  בדבר  מתואשר  תפישה  נגזרת  כך  מוגבלת  ך  השפעה  יכולת 

 כך למשל, מתבטא מפקד ממז"י:  ומצומצמת.

שמקבלים   במקום  באמת  לא  אבל  אמצעים  שיש  הבית  בעל  של  "פוזיציה 

 החלטות".

הפכו   הסא"ל  הגדול  בגוף  היום  לה.  האבוד  הכבוד  את  לדרגה  להחזיר  "צריך 

 לעושי מצגות" )מפקד ממרכז אט"ל(. 

 

לכ נוסף  בדבר    ךביטוי  המרואיינים  בתחושת  אפוא  ארגוניתקשור  הכרה  של  משמעות .  היעדרה 

עמדת  קרובות  לעיתים  כי  גם  להבין  ניתן  הדברים  מתוך  על  מלמדת  הדברים  מן  הנגזרת  אחת 

נתפשת   ערך או הון סימבולי  כייצוגיתהסא"ל  דוגמא   בלבד, ללא  רבים מקציני צה"ל.  המאפיין 

 דו של הסא"ל היא למעשה להקל בתפקידו של האל"מ: בתחושה המתוארת כי תפקילכך היא 

לו לעבוד, הסא"ל צריך לדאוג   -"המשימה של הסא"ל לא להפריע לאל"מ לתת 

 לעצמו ולא להעסיק יותר מידי לאל"מ..." )מפקד ממרכז אט"ל(.  
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אל שואף  אלא  הבכירה  בהנהגה  לא  אותה"הסא"ל  משרת  )מפקד    ומתרגם"  ה, 

 ממז"י(. 

 

נדמה לאור הדברים כי  .  כתחושת אפרוריותת המתוארות לעיל ניתן להמשיג  את החוויה והתפישו

התפישה היא שמדובר בדרג שעיקר תפקידו הוא בעצם לסייע לדרג אחר לתפקד באופן יעיל יותר  

ואין לו כל קיום עצמאי. תפישת או הגדרת התפקיד באמצעות אזכורה של עמדה מקצועית אחרת  

ר אינו  שהמרואיין  כך  על  מפוזיציות מלמדת  ונפרד  ייחודי  עצמאי,  מימד  הסא"ל  בתפקיד  ואה 

בארגון נראה כי  .אחרות  דרג הסא"ל    במלים אחרות,  כעמדה מקצועית  המרואיינים תופשים את 

 . ללא קיום עצמאי

 

 עם דרישות התפקיד ודינאמיות הסביבה    זמנית-בומורכבות וריבוי ממשקים: התמודדות 

ניתן     האחרונים  החלקים  במורכבות  לאורך  להבחין  הסא"להיה  בדרג  הגלומה  . התפקודית 

מורכבות זו כרוכה כאמור בצורך לתווך בין הדרגות השונות, הנלווה באורח כמעט אוטומטי לדרג 

בין אלמנטים  בחובה  טומנת  התיווך  פונקצית  גם  -האמור.  לעיתים  ומביאה  ופוליטיים  אישיים 

המב  מיקומה  מפאת  ואפרוריות  הכרה  חוסר  דקה  לתחושות  אבחנה  מאפשר  שאינו  האמצעי,  ני 

 הרבה והמורכבת הכרוכה במילוי התפקיד.  עילותבפ

 

גם     עולה  התפקידית,  המורכבות  הסביבה  לצד  ואת  הארגונית  הסביבה  את  המאפיינת  מורכבות 

אולם  כאחת  הרחבה  החיצונית האזרחית.  בזירה  לארגונים  גם  משותפת  זו  תמה  כי  להניח  יש   .

ל יש  הנשימה,  הדינאמיות  באותה  עם  בהתמודדות  בצבאי  ההקשר  ייחודיות  על  גם  הצביע 

להתפרסם(  )עומד  ופדן  טובי  של  ממאמרן  מתקבלת  לכך  תמיכה  החיצונית.  בסביבה  והמורכבות 

הנוכחיתהעוסק   בעת  בטבע העימותים  ובמשמעותה של המנהיגות הצבאית  . הכותבות במיקומה 

המורכבות   בתיאורית  שימוש  הארגונעושות  ארגונים  בהקשרה  פועלים  בו  ההקשר  כי  הגורסת  י, 

סביבות   של  הקשר  דינמי,  הקשר  הינו  במהירותהכיום  סביבות משתנות  לניבוי    .  ניתנות  שאינן 

מפקדים בצה"ל נדרשים להכיל מורכבות זו וגם לתווך לגישתן,    אינן מתפתחות באופן ליניארי.שו

 פקדים בדרג סא"ל שתפקידם כרוך  על רקע זה, מעניין לבחון את חוויתם של מ אותה לפקודיהם.
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ועל   חוויתם  על  משפיעה  המורכבות  אותה  ולפקודיהם.  למפקדיהם  פשר  והנחלת  בתיווך  למעשה 

 :תפישת המורכבות מתבטאת במספר תחומי התייחסותתפישת תפקידם.  

 

קשור   הראשון  השיקוליםהתחום  מולם    בריבוי  הגורמים  ובכמות  להתחשב  יש  לעבודבהם  , יש 

 כך בדברים מפי מפקדים ממז"י:  ביטוי ל

לעבוד  שצריך  אנשים  הרבה  החלטות,  הרבה  משתנים,  ריבוי  עם  "התמודדות 

 חילי ורב תחומי בהנעת מערכת". -איתם, אמל"ח משתנה, ידע מקצועי חד

 "צריך להתמודד עם אינטנסיביות". 

  

 הנדרש מהם בדרג זה:   לידע המקצועי הרחב והמגווןהתחום השני קשור 

תח מעבר "כמות  הם  הפתרונות  תחום  ובכל  אליו  נדרש  שמג"ד  העיסוק  ומי 

 לנכון/לא נכון, יש ספקטרום יותר רחב...". 

 

של   תוצר  מהווה  המורכבות  כי  לציין  יש  הסא"ל,  דרג  חוויות  את  להמשיג  לניסיון  אופיו  מעבר 

ם  טבעם המשתנה של העימותים הצבאיים בעת הנוכחית, לשינויימוסד הצבאי ושל  הטוטאלי של ה

צבא צבא -ביחסי  טכנולוגיים תקשורת-חברה,  שינויים  ה  ,  לצד  לכך,  בהמשך  מורכבות  וכדומה. 

בסביבה   להתמודד,  עליהם  עמה  נוספת  מורכבות  על  מצביעים  זה  בדרג  מפקדים  התפקידית, 

 : הרחבה

"היום יש תקשורת, צורך למצב יחידה, לשווק את עצמך ולדאוג שתוכל להתקדם 

 הלאה" )מפקד ממז"י(. 

 )מפקד ממז"י(.  סביבה" נהם הצורך השיווקי מתחיל יותר נמוך, יש"היו

מג"ד   הדחת  האחרונות,  במלחמות  שהיו  האירועים  התקשורת,  חשיפת  "בגלל 

פתוח  הכול  בתקשורת,  ונתפש  משפיע  ואיך  האירוע  בין  המרחק  מסתער,  שלא 

כי   באפר  להיות  יכולים  לא  המפקדים  אישי,  לעניין  הכול  את  והופך  ומיידי 

 ורת עצמאית..." )מפקד ממז"י(. התקש

פתרונות   בהכרח  אין  הנמוכה  הטקטית  ברמה  מורכבות,  גם  המשימות  "עצם 

 ישנה" )מפקד ממז"י(. -ל"מלחמה חדשה
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עצמו   את  להתאים  כוחות,  מערך  המציאות.  תמונת  את  לפרש  לדעת  "חייב 

שמתקבלות   בסביבה  סביבות...לחיות  בכמה  לתפקד  גמיש  למציאות...מספיק 

אנליטיות. יש חיכוך בין ארגונים, יש מפגשי תרבויות ולכן חייב לדעת    החלטות

 גם וגם" )מפקד ממרכז אט"ל(. 

 

חשוב לשים לב כי עניין ההתמודדות עם התקשורת בסביבה החיצונית עלה בעיקר בקרב מפקדים 

 בשטח. ייתכן וזה מצביע על שוני נוסף בין בתפקיד הסא"ל במטה ותפקיד הסא"ל בשטח. תפישות

למשל  כך  יותר.  הקרובה  הארגונית  בסביבה  בעיקר  התמקדו  במטה  מפקדים  שהעלו  מורכבות 

 מתבטא מפקד ממרכז אט"ל: 

"חייב לצפות שכאשר מגיע לדיון מפקדים לא תסתכל רק על המסגרת שלך, חייב 

 להבין שיש עוד מערכת ושיש אילוצי משאבים ופוליטיקה". 

 

 :לכךדוגמא נוספת 

קפיצה לחשיבה רחבה כי בניגוד לרמ"ד, צריך לתכלל כמה  "מישהו מסוגל לעשות 

 נושאים, הוא לא מקצועי בתחומו אלא מתכלל כמה תחומי מקצוע" 

 

 דה הבדלים בין המטה לש 

 תפישות השפעה שונות בקרב מפקדים  

עולה בראיונות עוסקת באבחנה בין תפישות הפיקוד של דרג הסא"ל במטה  אשר    סוגיה מרכזית

צבאי, -ארגוניחשוב להדגיש כי תמה זו הינה ייחודית להקשר ההוא המג"ד.    לבין הסא"ל בשטח,

אל    דים"מגהשדה הקרב, שם פועלים  הלחימה בתחום הליבה של  שכן קיומו מתבסס בעיקר על  

התפישה הרווחת בקרב המרואיינים היא .  מול יחידות המטה העורפיות שם פועלים קציני המטה

ממנהיגות   שונה  במטה  מנהיגות  את כי  בעיקר  המאפיינת  הפרופסיונאליות  בשל  זאת  בשטח, 

 :. דוגמא מדבריו של מפקד ממרכז אט"להמפקדים במטה

כבר סמכא בתחום שלך,   -"מנהיגות במטה ע"י אנשיו  נובעת מהיכולת להיתפש 

 לדעת להפעיל מומחים, לדעת לעשות לזה סינטזה ולהפוך למשהו ריאלי". 

 

כי   נראה  כך,  ההשפעהמתוך  שבשטח    תפישות  בעוד  שונות.  הן  ובשטח  במטה  המפקדים  של 

סימבולית "הילה  מעין  כלל  בדרך  באופן  "  נדרשת  להשפיע  מנת  על  מנהיגותית  כריזמה  של 
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)דברים מפי מפקד    אפקטיבי. התפישה היא כי במטה אין בכך צורך משום ההשענות על מומחיות 

אם כן, ניכר כי המומחיות    ."במטה צריך פחות כריזמה כי שואב מהמקצועיות":  ממרכז אט"ל(

 :מפקד ממז"י כך למשל, מתבטא. מעניקה לקצין המטה עוצמה וכוח

"קצין המטה יש לו אוטוריטה מקצועית וזה נותן לו את הכוח, אף אחד לא יכול  

 לערער בנושא בעוד המג"ד הלוחם יש לו מפקד שהוא לוחם טוב יותר". 

 

ג ם על ידי מפקדים מדרגות גבוהות יותר לעומת המקצוענות במטה נתפשת כבלתי ניתנת לערעור 

ההיררכיה הצבאית המסורתית נשמרת בשדה  ייתכן והמפקדים בשטח. בהקשר זה, ניתן להציע כי  

משנה   מקבלת  המומחיות  מידת  לחילופין  או  הפרופסיה  כי  נראה  שבו  למטה  בהשוואה  הלחימה 

 ממחישים זאת היטב:מפי מפקד ממז"י חשיבות. הדברים הבאים 

ציני מטה תכופות יכולים לחטוף על הראש בנוכחות קולגות ולבסוף לפקד על  "ק

 אנשיהם, יש מפקדים שבונים את עצמם על זה. זה יקרה פחות אצל מג"דים...". 

 

 אינסטרומנטאלי -שיח אינדיבידואליסטיאל מול  אידיאולוגי-שיח קולקטיביסטי

בתחושה   מתבטא  כפרופסיונאלי  המטה  בתפישת  נוסף  המרואיינים  הרוהיבט  בקרב  כי  וחת 

מן התפישות המנחות את   ומרוחקים  הנתפשים "קשים" אינדיבידואליסטיםאופפים אותו עניינים 

ל.  בשטח  מג"דים/סא"לים טוענים  בשטח  הנתפשים  ערכים  המפקדים  אלטרנטיביים  מנחים 

 רעות וקולקטיביזם:  אידיאולוגיה, מדגישים ו רומנטיים-מסורתיים

 .)מפקד במטכ"ל( ר לחבריך""בשטח תירק דם ותעזו

 .)מפקד במטכ"ל( "במטה לא עוזרים, כל אחד נמצא בתחום עיסוקו בלבד"

 

קולגיאליים   מערכים  התנתקות  על  מלמדת  במטה  הסא"ל  מומחיות  כי  הינה  התפישה  כן,  כמו 

 :מפי מפקד במטכ"ל המאפיינים באורח מסורתי מנהיגים בצבא. דוגמא לכך בדברים הבאים

במטה מידע זה כוח, לא תחלוק אותו כי אתה רוצה להיות החכם    -"חלוקת מידע

ידי  על  קולגות  מענישים  גופים.  בין  בעיקר  פוגע  זה  לשולחן,  המביא  הראשון 

 חסימת ערוצי מידע". 

 "השטח זה אחדות המסגרת".

 

הדברים ממחישים היטב את הפערים התפישתיים המאפיינים את תפקידי הסא"ל בשטח לעומת 

הנ בכל  ואידיאולוגיתהמטה  פיקודית  לערכיות  בתפקיד  וגע  "הצלחה"  להגדרת  הנוגע  בכל  .  או 
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תחום "הסא על  אחראי  אחד  וכל  מאחר  עצמם  בפני  העומדים  כמומחים  נתפשים  במטה  לים 

מקצועי קונקרטי. בעוד המפקדים בשטח נתפשים כמעין דבוקה, כמפקדים המשמרים את הערכים 

"קצין  :  מציע מפקד ממז"יי, חניכה וכדומה. כך למשל  הצבאיים הקלאסיים של רעות, סיוע הדד

קודם צרכיו של המפקד. קצין המטה ידע שיש לו קצת    -מטה קודם של המפקד ואח"כ של היחידה

הדברים למפקד".  אחריות  ולא    מעבר  למפקדו  מחויבות  יש  במטה  כי לסא"ל  מלמדים  האמורים 

הפי האחריות  בו  לשטח  בהשוואה  מפקד,  הוא  עליה  והמחויבות  ליחידה  המג"ד  של  קודית 

  הראשונית שלו היא ליחידה עליה הוא מפקד.

 

מג כי  נראה  הסא"בנוסף,  את  תופשים  עם  "דים  בהתמודדות  מספקת  יכולת  כנעדרי  במטה  לים 

 משאבים אנושיים: 

ואף   -"המג"ד מהמטה  בשונה  מערכות,  ולא  אנשים  עם  עובד  שאתה  הבנה 

 . )מפקד ממז"י(  טייסות"

מאד חסר במטה, לא יודעים לטפל בחיילים למרות    -ואנושיות"טיפול בחיילים  

יש הרבה תנועה בין  יש פקידה לא טובה,  שאין להם הרבה, לא מתמודדים אם 

 . )מפקד במטכ"ל( החיילים. אין להם הכלים, להתייחס, להגיד מילה טובה"

 

למול הדרג  טציה מקצועית  נהתפישה היא כי דרג הסא"ל במטה מדגיש אינסטרומנטאליות ואוריי

הפקודים   עם  יותר  טובה  התמודדות  ליכולת  הטוען  בשטח  העקבית  המקביל  הדבקות  לאור 

ואידיאולוגיה. בין ערכיות לבין מקצוענות.    בערכיות  גם על הדיאלקטיקה  בתורו  זה מלמד  עניין 

 דוגמא מובהקת לכך בדברים הבאים:

שה כאלה  התחו  ם"יש  זאת  לפעמים  אדם,  בני  לא  הם  אבל  שה,  מקצועיים 

את   להבין  בעיניים,  לאחרים  להסתכל  יודעים  אנשים שלא  האנרגיה שמשדרים 

 . )מפקד ממז"י( המורכבות שלהם"

נגיע" לא  ערך,  חסר  למקום  לוקח  והמפקד  במידה  ערכים,  דמות  אחר   "הליכה 

 . )מפקד ממז"י( 

 

ערכי כי  נתפשות  נראה  הסא"ל  בדרג  ומקצוענות  כקטגוריות  ות  המרואיינים  ידי   מנוגדות על 

 : בתפישות תפקיד. מתיחות זאת מתגלמת בסוגיה מהותית נוספת הקשורה למדי מוציאותו
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לתכנן  ""מג בשטח,  להיות  צריך  שלהם,  היום  את  לנהל  איך  מוטרדים  דים 

קצינים,  -תוכניות אופרטיביות, תוכניות אימון, ביקורת ובטיחות. צריך גם לחנוך

 . )מפקד ממז"י(   עוזרים, מ"פים"

 . )מפקד ממז"י(  ההבנה שתפקידו לחנך""לא תמיד קיימת 

 

ים בהשוואה לדרג המקביל במטה. אישי-ביןנדמה כי דרג המג"דים שם דגש רב יותר על כישורים  

וכישורים   מאחר  מסוימת  במידה  כפרדוכסאלית  זאת  תופעה  להמשיג  הם  אישי-ביןניתן  ים 

וכד בתיווך  משאבים,  בהשגת  הצורך  בשל  במטה  הסא"ל  לתפקיד  גם  העניין  קריטיים  אם  ומה. 

 תוצרי העבודה יכולים להיפגע. אינו מהווה חלק מעבודתם או מהתנסויותיהם,  אישי-ביןה

 

בחוויה הסא"לית? כיצד הוא משפיע   אישי-ביןאיזה מקום מקבל האספקט המכאן, ניתן לשאול  

  כיצד נתפש הסא"ל כמפקד, כמנהיג ערכי או ככזה על תפישת התפקיד והחוויה בתפקיד? ובעצם,  

את   הביצועיההמניף  האם  -דגל  שמא  אינסטרומנטאלי?  או  בניהם  לשלב  הללו  ניתן  התפישות 

מטה   -נתפשות תמיד כמנוגדות ומוציאות? והאם ניתן להבחין בהבדלים קונטקסטואליים? )למשל

אישיים נדרשים בכלל סביבות הפעולה בארגון  -ןניתן להציע כי ייתכן וכישורים בילעומת שטח(.  

אולם   ההשפעההצבאי  סביבה    מושא  מהותי.  בכל  באופן  שונה  שבשדה לדוגמא,  כך  הוא  בעוד 

הקשורים   קיצוניים  מצבים  עם  יומיומית  התמודדות  פקודיםישנה  חיי  על  במטה,  באחריות   ,

המקצועית   עוסקת  והפיקודית  העבודה  ישירלרוב  אינה  באופן  כאלה  נדרשת    בסוגיות  ולכן 

עשויה להמחיש את מקומו של מושא ההשפעה בסביבות  אשר  דוגמא  .  אישית שונה-התמודדות בין

דין וחשבוןפעולה שונות   במתן  בסביבה הארגונית  קשורה  יש לשאול,  .  לגורמים  זה  למי  בהקשר 

המטה   קציני  השדהמחויבים  של  וקציני  בנאמנות  או  הראשונית  במחויבות  הבדל  יש  האם   ?

יש   ולמה  למי  הצבאי?  בארגון  שונות  פעולה  בסביבות  למפקדים,  קצינים  יותר?  רבה  מחויבות 

 לפקודים, לשניהם גם יחד או שמא לגורמים אחרים? 

 

לזכור נכתבוהדברים  כי    צריך  זה  והמטה,  בהכללה    בחלק  השדה  ברור  על  לבצע  כי  ואולם  יש 

שימוש  הרבה  מדוקדקות    אבחנות העושה  במחקר  הללו  בשאלות  ולהעמיק  להרחיב  חשוב  יותר. 

 בראיונות עומק. 
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 בחינה נוספת הצעות לו משמעויות

דרג הסא"ל טומן העיסוק ב, ניתן לומר כי  במסמך זה   שהוצגו  ראשונייםבמבט כולל על הממצאים ה  

מערך   ואישיות.בחובו  ארגוניות  ומורכבות,  חשובות  על    משמעויות  עמדנו  המשמעויות במסמך 

המבניהנובעות   מהמיקום  הנגזרות  והחוויות  מהתפישות  וכן  המבני  הקודם בחלק  .  מהמיקום 

של מרכזי ההערכה   אבחוןוצגו תמות מרכזיות ביחס לדרג הסא"ל שעלו בראיונות כחלק מתהליך ה

סוגיות שחשוב   מספר  מעלה  אלו  תמות  של  אינטגרטיבי  ניתוח  ולבחוןלסא"לים.  ביחס   להמשיך 

 . וכדומה תפקידה, תפישות אתגרים, מיומנויות  -לדרג הסא"ל

 

 " השכבות"של גישת   תדשו בחינה מחא. 

המקובלים    התיאורטיים  המודלים  של  מחודשת  בחינה  לערוך  בצורך  קשורה  ראשונה  משמעות 

בצבא   הפיקודיים  הדרגים  במאפייני  בדרךהעוסקים  בדיכוטומיות  -ומאופיינים  בליניאריות,  כלל 

האנט,  ובקוהרנטיות   המודל   את 1991)דוגמאת  המאפיינת  המורכבות  את  הולמים  אינם  אשר   )

בימינו.   והמחקר  המציאות  התיאוריה  בין  פער  על  מלמדת  כאן  העולה  התמונה  אחרות,  במילים 

והתנסויות   הנוכחי, מבחינת מורכבות תפישות התפקיד, החוויות  הקיים לבין הממצאים במסמך 

 בדרג הסא"ל. 

 

כי      עולה  הראיונות  היציבות  מתוך  אי  המורכבות,  עם  המתמודד  "מרכזי"  גורם  מהווה  הסא"ל 

בסביבה הצבאית  והעמימות  את  הארגונית  המרואיינים  בתיאורי  להבחין  היה  שניתן  כפי   .

התמודדות המתמשכת עם ריבוי גורמי עבודה, עם זרם מידע המכיל משתנים מרובים המצריכים 

בטבעם   ביטוי  לידי  שבא  כפי  והרחבה  הקרובה  הארגונית  הסביבה  דינאמיות  עם  התייחסות, 

צבא  המשתנה יחסי  מאפיינ-של  בישראל,  וכדומה. חברה  טכנולוגיות  התפתחויות  העימותים,  י 

בעבור הדרגים    המורכבותר את  אהוא לבשל דרג הסא"ל  למעשה, נראה כי פעמים רבות תפקידו  

 בעוד הדרג הבכיר מתווה מדיניות, דרג הסא"ל מתכנן אופרציות אשר יובילו לביצועה   האחרים.

 

 

כשברקע הביצועי.  לדרג  מעביר  הוא  אותן  זו  מדיניות  רווי  של  דינאמי  מרחב  עם  להתמודד  עליו   ,

 תקשורת וכיוצא בזאת.  -מפקדים, פקודים וגורמים בסביבה הרחבה, כגון ;במתחים
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ביסוס לכך ניתן למצוא גם במחקרים נוספים הבוחנים את האתגרים העומדים בפני מפקדים בעת   

לשינויים בזיקה  העימותים ב  הנוכחית  צבאמאפייני  ביחסי  להתפתחויות  ולמאפייני חב -,  רה 

צה"ל. של  ופדן    המשימות  טובי  פרדיגמת (  2011)למשל,  מתוך  העימותים  מאפייני  את  המנתחות 

כיום העימותים  מאפייני  לאור  כי  מראות  נודעות    , המורכבות  טקטיות  לפעולות  רבים  במקרים 

דבר שמצריך גם ממפקדים זוטרים יחסית לקחת בחשבון שיקולים רחבים   ,השלכות אסטרטגיות

גרידא.מעב המבצעיים  לאלו  הדרגים   ר  מאפייני  של  הברורה  וההגדרה  החלוקה  על  נוסף  ערעור 

ממחקר זה  ( על מפקדי החטיבות המרחביות.  2011ניתן למצוא במחקרה של מינקה )  השונים בצבא

עולה כי למרות שמקובל בספרות המנהיגות הצבאית להתבונן על המח"ט בתוך קטגוריה של דרג 

בין הטקטי )  ביניים  באיו"ש Wong ,2003,: Hunt 1991לאסטרטגי  הרי שבמקרה של מח"טים   )

יש לפתוח את ההגדרה ולראות את המח"ט כמשייט בין דרגים. המח"ט הוא למעשה מפקד מסגרת 

  של "רב"טים אסטרטגים רבים בדרגים שונים" וככזה התנהגותו מורכבת, דינאמית וחוצת דרגים.

הסא"ל  מכאן,     דרג  על  להתייחס  שבחשיבה  בארגוניםיש  הביניים  יותר   לעמדות  מורכב  באופן 

 יזמי ומעורב כפי שמציעים חלק מהמודלים הניהוליים האזרחיים.   כמוקד אסטרטגי, בהם לראותו

 

אמצעבח  כדרג  הסא"ל  דרג  של  מחדש  ובזיקה    -ינה  הנוכחית  בעת  צה"ל  לאתגרי  בזיקה 

חשובה לצורך הבנת האתגרים גי ביניים,  מות ביחס למנהלים בדרלהתפתחויות התיאורטיות הקיי

יוצא העומדים בפני סא"לים, המיומנויות והיכולות הנדרשות מהם, פרקטיקות הפעולה שלהם וכ

. הבנות אלו עשויות להיות משמעותיות עבור תהליכי המיון וההערכה של סא"לים כמו גם  בזאת

 עבור תהליכי הפיתוח וההכשרה שלהם.

 

 עולת התיווך ב. הבנת המשמעויות של פ 

ישנן מספר משמעויות    המהווה מרכיב מרכזי בתפקידם של מפקדים בדרג הבינייםלפעולת התיווך   

 הקשורות בחוויות הנובעות ממנה. 

בין " • רבות לתווך    חשיבה":  מישוריתיווך  פעמים  נדרשים  פיקוד שונות  ברמות  מפקדים 

ונה לכדי פעולות ומשימות  בין הרמה הממונה עליהם במובן של תרגום החלטות הדרג הממ

הכפיפים.   הסא"ל  של  דרג  של  התיווך  בפעולת  "באמצע"  הייחודיות  הנמצא  בין    -כדרג 

בין    תיווךהוא בכך שהיא מצריכה    -  דרגות הקצונה הבכירה לבין דרגות הקצונה הזוטרה 

  "מישורי חשיבה" )אסטרטגית וטקטית( ולא רק בין דרגים. 
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ר מרכזיות.  משמעויות  כוללת  אשית,  לכך שלוש  זה,  בדרג  התיווך  וגם שפעולת  תרגום  גם 

נדרשת  הפשטה במלים אחרות,  לעתים  ביצועית למורכבות האסטרטגית.    הפשטה.  שנית, 

כך עליהם לטוות   ;הבנייה של נרטיב כפול בנוגע למעשיהם  נדרשת ממפקדים בדרג הסא"ל

ל בנוגע  קוהרנטי  נרטיב  לספק  עליהם  ומאידך  תחתיהם  לעובדים  שלהם  נרטיב  פועלות 

נתפשת   הזאת  "האריגה"  פעולת  כי  מלמדים  המרואיינים  של  דבריהם  מהם.  לבכירים 

כמלאכה מורכבת בשל הצורך לגרום לדברים להתבצע, מה שעלול לגרור הבנייה של שיחים  

דרישות  לבין  ורחבות  מערכתיות  בדרישות  בעת  בה  להתחשב  יש  בקונפליקט,  העומדים 

וקונקרטיות.   זה    שלישית,טקטיות  בדרג  ממפקדים  מערכתית  נדרשת  חשיבה  זמנית  בו 

-היכולות הביןחשיבות   בזיקה לכל אלה, מתחדדת  ביצוע.מוכוונת ורחבה וחשיבה טקטית  

 , השפעה וביכולת לבצע משימות.  מנהיגותה תהליךכמרכיב משמעותי ב אישיות

"מוגבלת": • ארגונית  עמדה  מתוך  פעולת    תיווך  של  המשמעויות  את  להבין  התיווך  חשוב 

ביחסגם  המיוחסת לדרג הסא"ל   בראיונות  להשפעה המועטה של   לאור התפישה שעלתה 

של   בזירה  נמצאים  סא"לים  כלומר,  המתקבלות.  ההחלטות  על  הסא"ל  בדרג  מפקדים 

ואותן   על ההחלטות המתקבלות  )לתפישתם(  יש להם השפעה מועטה  קבלת החלטות אך 

 ן.  הם נדרשים לתווך לפקודיהם ולהוביל למימוש 

נרטיבים מתחרים • ויצירת משמעות  :  תיווך בסביבה של  במובן של תרגום  פעולת התיווך 

)כפי  בחשבון  לקחת  שיש  ושיקולים  גורמים  מרובת  בסביבה  יותר  למורכבת  הופכת 

שמאופיינת על ידי רבים מהמרואיינים(. ראשית, בסביבה כזאת יכולים להיווצר נרטיבים  

קהל(   דעת  של  התקשורת,  )של  שנית,  שונים  המפקדים.  של  בנרטיב  להתחרות  שעשויים 

לנרטיבים שונים   נדרשים  גורמים    –מפקדים לעתים  )מול  והחוצה  )מול פקודיהם(  פנימה 

חברתיים שונים(. דוגמא לכך, ניתן לראות בנרטיב שנדרשו מפקדים לייצר עבור פקודיהם 

)לפירוט ראו מאמרן  באירוע המשט לעזה מבחינת סוג העימות, תוצאותיו וההישג הנדרש  

 (. 2010של טובי ופדן, 

 

 ת "האמצע" יג. בחינת המשמעויות הנובעות מחווי

מייצר    הסא"ל  דרג  של  המבני  המיקום  כי  לראות  ניתן  המסמך  ותפישה    חוויהלאורך  מורכבת 

על   אלו  לתפישות  שיש  המשמעויות  להבנת  רבה  חשיבות  ישנה  הסא"ל.  לתפקיד  ביחס  מורכבת 

על    ההתנהלות הארגונית ידי הפרט )הסא"ל(,  על  הבניית התפקיד  על אופן  זה,  בדרג  של מפקדים 
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ועל אמות המידה על על המיומנויות שהוא תופש כרלוונטיות לביצוע תפקידו    ,דפוסי הפעולה שלו

 פיהם הוא בוחן ושופט את פעולתו. 

שת המורכבות בין תחולכן  פער אשר הוזכר קודם  כך למשל, יש לבחון את המשמעויות הנובעות מה 

תפישתו  לבין  ארגונית  בתפקיד  הכרה  או  עצמאי  קיום  ייתכן  (כאפרורי)  כחסר  כי  להציע  ניתן   .

ומדיניות כאשר הם אינם   ליישם החלטות  נדרשים  דרג הסא"ל  בכך שממלאי  ומקור הפער טמון 

ההחלטות.   קבלת  מתהליכי  חלק  המערכתית  חשים  המורכבת  מן  "טועמים"  הם  מחד  כלומר, 

הצ שבאי  בארגון  תמשום  ומאידך,  הביצוע  לדרגי  להעבירה  כל    חושתםעליהם  להם  שאין  היא 

 השפעה עליה.  

יכולה לייצר תחושה של יכולת השפעה מוגבלת, תפישה    מתוך הראיונות "נרמז" כי עמדה כפולה זו 

"מקפצה" בלבד  ככזה שאינו מאפשר התפתחות פרופסיונאלית והתייחסות אליו כ  של דרג הסא"ל

רגות בכירות יותר בהן ניתן להשפיע. משמעות אפשרית נוספת של "חווית האמצע" עולה לקראת ד

כי   נראה  זאת,  למרות  ונהיר.  ברור  לרוב  הוא  המקצועי  המדרג  בה  הצבאית  ההיררכיה  רקע  על 

עמדות אמצע עלולות לגרום לתחושה של טשטוש גבולות ושל עמימות מסוימת. בהקשר זה, ייתכן 

לימינאליות אשר פירושו המצאות בין קטגוריות. במילים אחרות, נראה כי   וניתן להשתמש במושג

מהדרג   לא  וגם  הבכיר  מהדרג  חלק  אינם  שהם  היא  המרואיינים  בקרב  הדומיננטית  התפישה 

תחושה של טשטוש גבולות    מתוך הספרות העוסקת בדרגי הביניים בארגונים אנו למדים כי  הזוטר.

 (.losing the plotוסר ביטחון, בלבול ואיבוד אחיזה בארגון )יוצרת בקרב המשתייכים לדרג זה ח

כאמור, חשוב לבחון תפישות אלו באופן מעמיק יותר כמו גם את ההשלכות שיש להם לתפקוד של 

 מפקדים בדרג זה.  

הצורך בבחינה מעמיקה יותר של הגורמים לתפישות אלו ולמשמעויות שלהן מתחדד לאור הפער    

אלו לבין התפישות של תא"לים ביחס לדרג הסא"ל )כפי שזוהו במסגרת מיפוי   הקיים בין תפישות

מתגלה הנוכחיים  בראיונות  ש(. בעוד  2010זלינגר ועמיתותיה,  -אתגרי הפיקוד הבכיר בצה"ל( )ייגר

תא"לים טוענים שהורגלו ה  ,שאינו מאפשר התפתחות פרופסיונאליתתפישה של דרג הסא"ל ככזה  

של  לאורך הקריירה שלהם ל גם אלמנט  ככולל  הידרש למומחיות מקצועית. ההתייחסות לפיקוד 

להיות  מובהקת  ציפייה  הביניים  ובדרג  הזוטר  בדרג  מפקדים  עבור  מייצרת  מקצועית  מומחיות 

כמשפיע על האופן בו מעריכים    מעבר לכך, הם תופסים את תפקיד הסא"ל  מפקד מקצוען בתחומו.

 (."עשה פאולים בדרךאותם )"מג"ד מצוין יהיה תא"ל אם לא י
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לתא"לים כמייצגים במידה רבה את עמדות המערכת הרי שניתן לומר כי קיים פער בין   בהתייחסות 

התפישות של הסא"לים ביחס לתפקידם )או של האל"מים שנשאלו על דרג הסא"ל( לבין תפיסות  

 והציפיות של המערכת ביחס לדרג זה. 

 

   סביבות פעולה שונותד. בחינת ההבדלים בין תפישות סא"לים ב

ב  נוספתמשמעות    מדגישה את חשיבות   ,העוסק בהבדלים בין השדה והמטה  חלקבאה לידי ביטוי 

.  בארגון הצבאי  בחינת ההבדלים בתפישות התפקיד, המנהיגות וההשפעה בין סביבות פעולה שונות

מתארים   , אחריםבעמדת הסא"ל  אחריות רחבהתחושת  כך למשל, בעוד יש מרואיינים המתארים  

בדרג   התפקוד  ההללו    זהאת  הפערים  את  לתלות  יהיה  וניתן  ייתכן  משמעות.  וחסר  כאפרורי 

  בהבדלי תפישה בין המטה והשדה.

בין   ;נוספתאפשרית אבחנה  להציע יש מקום מעבר לאבחנה בין סביבת השדה וסביבת המטה בצבא, 

. גדולות יותרידות מקצועיות  יחמלים כחלק מחטיבות או  סא"לים כמפקדי יחידות עצמאיות וסא"

ההבדלים   להבנת  נוסף  מקור  תהווה  זו  ואבחנה  והשפעה  ייתכן  מנהיגות  סא"לים  בתפישות  בין 

 בסביבות פעולה שונות. 
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