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 תקציר מפקדים  – 2017הערכת מצב מנהיגות צבאית לשנת  הנדון:

 מבוא  .א
 

הערכת המצב השנתית בתחום המנהיגות הצבאית הינה מוניטור לבחינת שינויים   .1

והתפתחויות בשיח המפקדים בדרג הטקטי ובדרג הביניים ביחס לסביבה בתוכה הם  

ות צבאית. ההנחה העומדת  פועלים )המבצעית, הארגונית, החברתית( וביחס למנהיג

המנהיגות הצבאית מושפעת מההקשר העתי  בבסיס תהליך הערכת המצב היא כי 

 . בתוכו פועלים המפקדים, כפי שהם תופסים ומגדירים אותו

ראיונות אישיים חצי מובנים עם מפקדים   13: הערכת המצב מבוססת על שיטה .2

רס"ן,  -מפקדות בדרג סגןם מפקדים וקבוצות מיקוד ע  13ומפקדות בדרג הסא"ל ועל 

 מכלל המערכים בצה"ל. 

 

 התמות המרכזיות:   -ממצאים  .ב
 

 מתוך דברי המפקדים ניתן למפות שבע תמות מרכזיות שיפורטו להלן:  .3

 

   א. התפתחות תפיסה של יחסים " חוזיים" בין צה"ל למשרתים ובין מפקדים לפקודים 

שביעות רצון )"תחושה   יצירתכי מרכיב מרכזי בתפקידם הוא  מדברי המפקדים עולה .4

  של פעולתם ביחס לפקודיהם.חשיבות רבה לנראות ישנה  וכי טובה"( בקרב פקודיהם

 חשוב ומרכזי.  מנהיגותי -לשיווק ככלי פיקודיבהמשך לכך התייחסו המפקדים 

כי לתפיסתם של  . למעשה, נראה  החייל כלקוח תפיסה של   ןבחוב   טענות אלה טומנות .5

יחסים המבוססים על    - וזיים" בינם לבין פקודיהםהמפקדים מתפתחים יחסים "ח

זאת בזיקה לתפיסה נוספת בה מחזיקים  "חליפין", מיקוח, משא ומתן והתניות. 

רבים מהמפקדים, לפיה השירות בצה"ל והמוטיבציה לשירות אינם ברורים מאליהם  

 עבור המתגייסים כיום.  

ראשית, נראה כי    :תוחהלתפיסות אלו מספר משמעויות עבור המנהיגות הצבאית ופי .6

תפיסות אלו משנות את מבנה הכוח ואת חלוקת הכוח ה"מסורתית" בין מפקדים  

  לפקודיהם. בהמשך לכך הן עלולות לשחוק גם את מקורות הכוח וההנעה המסורתיים

ובעיקר את ההנעה מכוח הסמכות והנעה מתוך ערכים משותפים של חובת השירות  

 ביסל"ם                    
                            מדור                      מחקר

 0395-3120מטכ"לי:        
 0395-3153פקס:              

     2017        אפריל           18
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הסמכות אינה מקור  מפקדים העלו את הטענה כי רבים מה ואכן, בצה"ל והשליחות.

הנעה אפקטיבי. הם סימנו מקורות הנעה אחרים כאפקטיביים יותר, למשל קיום שיח  

 עם פקודיהם. 

 

 התפתחות תפיסה דואלית ביחס לשימוש ברשתות   –ב. רשתות חברתיות 

סדר  סוגיית הרשתות החברתיות היא סוגיה שנמצאת בשנים האחרונות באופן קבוע על    .7

 מנהיגותי מרכזי.  -יומם של מפקדים ומהווה מבחינתם מוקד התמודדות פיקודי

לאורך השנים ניתן לראות שינויים והתפתחויות בתפיסות של מפקדים ביחס לסוגיה     .8

של הסכנות    מפקדים עסקו בסוגיה זו בעיקר מתוך פריזמהלפני כארבע שנים רק זו.  

שימוש לא   ובלכידות הקבוצתית, יתגיעה בתקשורת הבינאיש)פ ברשתותהטמונות  

  בשנה הנוכחיתלעומת זאת,   ועוד(.  נאות ברשתות חברתיות הכולל פגיעה בכבוד האדם

וכי שימוש ברשתות   כי קיימים יתרונות לשימוש ברשתות בלטה והתגברה התפיסה

היכרות טובה יותר עם   )מאפשר חברתיות ככלי פיקודי הוא לגיטימי ואפקטיבי

וליצירת   אמצעי להעברת מסרים פיקודיים וערכיים  מהווה עליהם, ופיקוח  החיילים

 יחסים בין אישיים(. 

שפע  האתגר העיקרי אליו התייחסו המפקדים בסוגיית הרשתות החברתיות הוא    .9

פוגע בכוחם  ההמידע הקיים ברשתות החברתיות, ושלעתים חסר בידי המפקדים, 

 ובסמכותם של המפקדים.  

לפתח  : ראשית, יש יות עבור המנהיגות הצבאית ופיתוחהלתפיסות אלו מספר משמעו .10

  בקרב מפקדים יכולות ופרקטיקות לשימוש ברשתות חברתיות כמרחב נוסף למפגש

לצד זאת, מפקדים   .להוות הזדמנות להשפעה של מפקדים על פקודיהםשיכול 

להבין ולקחת בחשבון את המחירים האפשריים ולהתנהל באופן מפוכח נדרשים 

  ומאוזן.

במישור התפיסתי יש לפתח בקרב המפקדים גם תפיסות רשתיות  מעבר לכך,  .11

 )לצד, ולא במקום, הדפוסים המסורתיים(.    כמאפיין ארגוני וכדפוס מנהיגות

 

 ערעור על הטוטאליות כמאפיין ארגוני ושל המנהיגות הצבאית  –ג. טוטאליות 

הארגון הצבאי  תמה מרכזית שעלתה בראיונות עם המפקדים עסקה בטוטאליות של  .12

שעות  וזו הנדרשת ממפקדים בתפקידם כמנהיגים. מפקדים ציינו מספר ביטויים לכך: 

חוסר יכולת להפריד בין שעות הפנאי  והתגברות עומס המשימות,  עבודה מרובות

  ציפייה לעמוד בכל המשימות בצורה מושלמת ללא מרחב לטעויות,  ושעות העבודה

   .ומי החיים של פקודיהםצורך להיות מעורבים ולדאוג לכל תח

בקרב הקצינים הזוטרים ניתן לזהות "פרימה" והצבת סימני שאלה ביחס   .13

חלקם  לטוטאליות הנדרשת מהם כמפקדים בצה"ל ומתוקף תפקידם כמנהיגים. 

מבקשים להחיל עיקרון זה בצורה סלקטיבית )ובכך, למעשה מערערים על  
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גורם מרכזי ומכריע בהחלטה   הטוטאליות(. אחרים, מציינים כי הטוטאליות מהווה 

 אם להמשיך לשרת בצה"ל או לא.  

לעומת זאת, הסא"לים, מתייחסים לטוטאליות כעיקרון מארגן של הארגון הצבאי   .14

. עם זאת, רובם מכירים בערעור של  שלא ניתן לוותר עליו  ושל תפקידם שהינו הכרח,

שאולי ניתן   מכאן .מפקדי המשנה שלהם על עיקרון זה ואף מתייחסים לכך בהבנה 

ללמוד כי גם הסא"לים מתחילים לערער על העיקרון הזה, אם כי באופן סמוי יותר  

 ולא באופן ישיר.  

הטוטאליות הינה  : כאמור, לכך מספר משמעויות ביחס למנהיגות ולפיתוח מנהיגות .15

עם זאת, נדרשת בחינה מחודשת של   .בארגונים צבאייםפונקציונאלי עיקרון מארגן 

בחינה זו צריכה להתקיים בשיח פיקודי בין מדרגי   תאמתו לעת הנוכחית.עיקרון זה וה 

שבוחן כיצד ניתן לשמר את עיקרון הטוטאליות בהקשרים בהם הוא נדרש, ובמקביל  

 היכן ניתן לצמצם את הכוללניות ואת המעמסה הרגשית שהוא יוצרת.  

כרח כי  שאינה מניחה בה שיח פיקודי מעין זה צריך להתבסס על תפיסה מורכבת  .16

צריך   הואכמו כן,  קיימת סתירה בין הערכים הארגוניים לצרכים האישיים. 

ויש לה   להתקיים לאור הבנה כי חוויית הטוטאליות אינה קשורה רק לעומס עבודה

   .מרכיבים פסיכולוגיים וסוציולוגיים רחבים ועמוקים יותר

יח הצבאי,  כחלק מניהול "משבר הסרנים" המדובר בש ולבסוף, ברמה המערכתית,   .17

מרכזי  חשוב לקחת בחשבון את התפיסות של המפקדים ביחס לטוטאליות כחלק 

   מחוויית השירות שלהם.

 

 שחיקה באמון בכוחם של מפקדים  –ד. אמון 

סוגיה מרכזית שעלתה בראיונות עם המפקדים היא סוגיית האמון במערכת   .18

מפקדים  האמון שלהם במערכת ובכי  מציינים  ובמפקדים. הקצינים הזוטרים

נראה כי גם   הבכירים נפגע. נוסף לכך הם חשים כי גם האמון בהם כמפקדים נפגע.

המפקדים הבכירים יותר )הסא"לים( מכירים כי קיימת תחושה של חוסר אמון בקרב  

הם מתייחסים בהרחבה לצורך בשקיפות, אמינות וכנות מול פקודיהם  ו פקודיהם

 כמענה לחוסר אמון.  

ראשית, תחושת חוסר  סיבות עיקריות לתחושת חוסר האמון.   המפקדים מציינים שתי .19

. בהקשר זה חוסר האמון במפקדים  וודאות הנובעת משינויים ותהליכים ארגוניים

על המתרחש בארגון. מקור נוסף  תחושה כי למפקדים אין מספיק מידע נוצר מתוך  

יהם  שפקודים אינם סומכים על כוחם של המפקדים מעללתחושת חוסר האמון הוא  

 .  לדאוג להם ולהשפיע בתוך המערכת

תהליכים  : ראשית, לכך מספר משמעויות עבור המנהיגות הצבאית ופיתוחה .20

מחייבים מתן  )שיוצרים חוסר וודאות, ספקנות, חוסר ביטחון(   משמעותיים של שינוי

הנדרשים להוביל את תהליכי השינוי, לתווך אותם   ידע נרחב עד כמה שניתן למפקדים
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חוסר הביטחון. שנית, ובמקביל לכך, ברור שבעת   תחושתלצמצם את ו לפקודיהם

לייצר אצל  הנוכחית שבה הדינמיות וחוסר הוודאות הם מאפיין ארגוני קבוע יש 

מפקדים יכולת להתמודד עם מצבים עמומים ועם פקודיהם המחפשים תשובות לא  

מבלי   קותעל ידי היכולת לחיות בספאלא גם    רק באמצעות ידע ויצירת בהירות.

להיכנע לצורך המיידי )והמובן( למלא בידע, מידע ותשובות. בזיקה לכך, יש להבין כי  

השקיפות היא כלי אחד בארגז הכלים של מפקדים ביצירת אמון מצד פקודיהם  

 וביצירה תחושה של וודאות. 

 

 איכות, חוסן ועצמאות  –ה. הפיקוד הזוטר 
רגים השונים, ועלתה גם בשנים  סוגיה נוספת שחזרה בראיונות עם מפקדים בד  .21

קודמות הינה הפגיעה בחוסן או האיתנות המפקדים הזוטרים ועצמאותם. רוב  

המפקדים חשים כי המערכת בעצמה יוצרת בעצמה את הפגיעה הזאת באופנים  

שונים: על ידי התנהלות ריכוזית מדי, הורדת סף הדרישות מהמפקדים וחניכה צמודה  

מפקדים ביחס לפגיעה בחוסנם של המפקדים הוא  מדי. הסבר נוסף שמציעים ה 

מאפייני דור המתגייסים, שלתפיסתם מתקשים לקבל סמכות ולפעול מכוח הסמכות  

 של מפקדיהם הישירים.  

בזיקה לכך, עולה גם הטענה, שעלתה גם בהערכת המצב הקודמת, כי נפגעת איכות   .22

 הפיקוד הזוטר בצה"ל וכי נוצרת בינוניות של כוח האדם.  

בחינה  : ראשית, נדרשת מספר משמעויות עבור מנהיגות ופיתוח מנהיגות צבאית לכך .23

חשיבותה של בחינה זו מתחדדת לאור   .עמוקה של תהליכי פיתוח המפקדים הזוטרים

הצורך בהעברת תחומי  לאור וכן "הצעיר".  מודל הקבע בהצערת גיל המפקדים  

   .ה פועלים צבאות אחריות למפקדים זוטרים לאור הדינמיות של הסביבה בתוכ

  חשוב להציע ולייצר ברמה הארגונית שיח חלופי לשיח הבינוניות–ברמה המערכתית  .24

שיח המדגיש את המחויבות והשליחות של המפקדים המשרתים בצה"ל, את  –

זאת על מנת   הבחירה במפקדים איכותיים, את תהליכי ההכשרה של המפקדים ועוד.

קדים )בעיקר הזוטרים( שמבוססת גם על ביכולת המנהיגות של המפלמנוע פגיעה 

 היבטים סמבוליים. 

 

 חברה: מעורבות הורים ותקשורת  –ו. יחסי צבא 

-סוגיה נוספת אליה התייחסו מפקדים בהרחבה הינה המעורבות של גורמים חברתיים .25

אזרחיים בהחלטות פיקודיות. בהקשר זה הטענה העיקרית של מפקדים היתה כי  

  יפה התקשורתית מייצרת חשש וצורך בהתנהלות זהירההמעורבות של ההורים והחש 

 חוויה של עומס )בעיקר מנטאלי ורגשי(.   יותר מצדם וכי הם יוצרים

הסבר אפשרי לתחושה הגוברת של המפקדים כי מעורבות של גורמים אזרחיים   .26

ההתגבשות של חיילי החובה כסקטור  א הו משפיעה על תפקידם )בעיקר הורים(  

השפיע   –אלאור אזריה  –נראה כי אירוע החייל היורה מחברון  הזקוק להגנה. מובחן
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על התודעה הזו וחיזק את תפיסת החיילים כסקטור "מוחלש" ובהמשך לכך העצים  

 את מעורבות ההורים. 

חברה  -: נדרש עיסוק ביחסי צבאלכך מספר השלכות עבור תהליכי פיתוח מנהיגות .27

הבנה כי בין צה"ל לבין החברה  נדרשת מהמפקדים הזוטרים   .כבר בדרגים זוטרים

הישראלית קיימים "גבולות חדירים" כך שהפעולה של גורמים חברתיים )הורים,  

תקשורת, תנועות חברתיות( עשויה להשפיע על ההתנהלות הנדרשת ממפקדים ולהפך  

 להתנהלות של מפקדים ישנן השלכות מעבר ליחידה ואף מעבר לצה"ל.  –

 

 ז. דמות וערכים 
ם הוא תחום נוסף אליו התייחסו מפקדים בהרחבה כחלק מעיסוקם  עיסוק בערכי .28

העיסוק בערכים הוצג כעניין הכרחי לאור  מנהיגותי בשנה החולפת.  -הפיקודי

נראה כי מפקדים  )  השינוי במודל הקבע  –תהליכים ארגוניים וחברתיים ובעיקר 

כיב  חשים כי מודל הקבע החדש מחייב אותם "להזכיר" או להנכיח מחדש את המר

ושינוי בערכים החברתיים של   (את השליחות והתרומה  –הערכי של שירות הקבע 

הנתפסים על ידי חלק מהמפקדים כלא מחויבים לשירות ולא מונעים  ) המתגייסים

 מתוך תחושת שליחות(. 

עם זאת, בהקשר זה חשוב לציין כי אירועים לא ערכיים שהתרחשו בצה"ל כמעט ולא   .29

. במקרים  בסיס או כגורם משמעותי לעיסוק בערכיםהוזכרו על ידי המפקדים כ 

מסוימים אף נראה כי אירועים לא נורמטיביים, ובעיקר מקרה אירוע החייל היורה  

)לאור חשש    מחברון, אף חסמו את הדיון ואת השיח הערכי בין מפקדים לפקודיהם

 .  (מגלישה לדיון פוליטי, לאור חשש שדיון מעין זה יפריע לפעילות המבצעית ועוד 

הימנעות משיח ערכי נוכח אירועים  : לכך מספר משמעויות עבור המנהיגות הצבאית .30

לא נורמטיביים, שמקבלים בולטות בשיח הצבאי והציבורי, עלולה להיתפס כשיח  

מתחמק או אפילו כלא אותנטי. כדי למצות את הדוגמה האישית כחלק מהמנהיגות  

מסרים של המפקדים לבין  הסימבולית של מפקדים צריכה להיות הלימה בין ה

ההתנהלות שלהם. באופן הזה מפקדים יכולים לטעון במשמעות את הטענה החשובה  

 שהועלתה על ידם לפיה עיסוק בערכים הינו חלק מרכזי בתפקידם כמנהיגים צבאיים. 
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 2017המנהיגות הצבאית בשנת  –סיכום  .ג
 

ין מספר מאפיינים  מתוך הסתכלות אינטגרטיבית על הממצאים )התמות( ניתן לצי .31

 בולטים של המנהיגות הצבאית בעת הנוכחית. 

 

מתוך התמות  – חלחול ערכים חברתיים לצה"ל והשלכותיהם על פיקוד ומנהיגות . א

בעת הנוכחית מתגברת ההשפעה של  השונות ודברי המפקדים ניתן לראות כי 

  על אופיו של צה"ל ובתוך כך גם על )בעיקר ערכים ליברליים( ערכים חברתיים

זאת כפי שניתן לראות מדפוסי הפעולה של חיילים ומפקדים    המנהיגות הצבאית.

ברשתות החברתיות, מהתפיסות של מפקדים ביחס למוטיבציה של החיילים,  

מהערעור על הטוטאליות של הארגון הצבאי, מהמעורבות של גורמים אזרחיים  

ן מפקדים  בפעולות של צה"ל ומהמפקדים ומהתפתחותם של יחסים "חוזיים" בי

 לפקודיהם. 

 

ביחס  קיומה של עמדה מערערת   – מנהיגות בתוך הקשר של עמדה "מערערת" . ב

)וחברתיים( קיימים עלתה בתמות שונות שצוינו על ידי   לנורמות וסדרים ארגוניים

המפקדים. כך למשל לגבי הטוטאליות של הארגון הצבאי, ביחס לחלוקת הכוח  

חס לכוחם של המפקדים, ביחס לסמכותם,  בארגון ולהיררכיה המאפיינת אותו, בי

ביחס לשירות הצבאי ומשמעותו ועוד. עמדה זו מעצבת את המרחב בתוכו  

את מקורות הכוח המנהיגותיים שלהם )כפי שיפורט בסעיף   –המפקדים פועלים 

הבא(, את היחסים שלהם הם פקודיהם, את יכולתם לתווך לפקודיהם את  

ת, את הציפיות ההדדיות בינם לבין  המציאות ולהשפיע על תפיסת המציאו

 . ם פקודיהם ואת יחסי האמון ביניה

 

מתוך דברי   – שחיקת מקורות הכוח המסורתיים של המנהיגות הצבאית .ג

הן לאור תהליכים   –המפקדים עולה כי חלק ממקורות הכוח המסורתיים נשחקים 

יין כי  והן לאור תהליכים ארגוניים. בתוך כך ניתן לצ )שצויינו לעיל( חברתיים  

כמומחים בעלי ידע   ח הסמכות הפורמלית, של כוחםכושחיקה של מפקדים חשים 

ולבסוף כי הם לא  להניע מתוקף ערכים משותפים נשחקת,  שיכולתם  ,נשחק

 מהווים מודל להזדהות או התייחסות בקרב פקודיהם.

 

נראה כי המפקדים מיישמים פרקטיקות שונות על מנת לשמר את מקורות הכוח  

)כפי   יים ולצד זאת לייצר מקורות כוח חדשים המותאמים לעת הנוכחיתהמסורת

כך, למשל, מפקדים הדגישו את הדוגמה האישית,  שהם תופסים ומפרשים אותה(. 

מייצגים את המנהיגות המסורתית  ואת הדאגה לפרט האת העיסוק והשיח הערכי 

ים  הנשענת על היררכיה ברורה בין המפקדים לפקודיהם. לצד זאת המפקד
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מציינים כלים נוספים המשקפים תפיסות רשתיות יותר שלתפיסתם מתאימות  

יותר לעת הנוכחית. הכלי המייצג תפיסה זו באופן בולט הוא השיח עם הפקודים  

 אותו ציינו המפקדים כפרקטיקה מרכזית להנעה. 

 

מפקדים רבים   – התפתחות של רשתיות כמאפיין ארגוני וכדפוס מנהיגות . ד

מודלים רשתיים של מנהיגות ומודלים משתפים. זאת   גםכיום   מסמנים שנדרשים

למרות המאפיינים הייחודיים של הארגון הצבאי המקשים על יישומם של מודלים  

מעין אלו. מודלים רשתיים מבוססים על השפעה משותפת, על חלוקת הכוח, על  

"  לגיטימציה ליוזמות הצומחות "מלמטה", על שימוש בידע הקיים אצל "שחקנים

שונים בתוך היחידה/הארגון וחיבור בין הידע המפוזר בתוך הארגון לכדי יצירה  

 משותפת של פתרונות, של דפוסי פעולה ושל השפעה. 

 

מתוך דברי המפקדים עולה כי מוקד עיסוק מרכזי   – מנהיגות של ניהול משא"ן .ה

בתפקידם כיום הוא ניהול המשא"ן. העיסוק במשא"ן מעצב את היחסים בינם  

פקודיהם בהיבטים של אמון, מחויבות, ציפיות הדדיות ושינוי "החוזה   לבין

 אולם,  הפסיכולוגי". זאת בעיקר לאור תהליכי הקיצוץ ושינוי מודל הקבע.  

מודל שירות הקבע הינו מרכיב אחד בחוויה  כפי שניתן לראות לאורך המסמך, 

גיות  כדי להתמודד עם השינויים בסו  ובתחושה של מפקדים ביחס לשירותם.

המשא"ן חשוב להתבונן עליהם באופן רחב, מעבר לדפוסי ההעסקה. יש לתת את  

הערכים הארגוניים, הנורמות הארגוניות   –הדעת גם על התרבות הארגונית 

 והציפיות ההדדיות של הארגון מאנשיו ושל המשרתים מהארגון. 

 

שיבה של  לסיכום, הערכת מצב זו מציירת תמונה רחבה של הנחות היסוד וסכמות הח .32

שירות הצבאי ולמשרתים. כל אלו משפיעים על המנהיגות  למפקדים ביחס לצה"ל, 

על דפוסי הפעולה המנהיגותיים, על תחומי העיסוק ומרחב הפעולה של   –הצבאית 

מפקדים ועל דפוסי המנהיגות. ניתן לראות כי לצד ובמקביל למחויבות גבוהה של 

צבאיים ולערכים והנורמות שמייצג  מפקדים לשירות הצבאי, לתפקידם כמנהיגים 

צה"ל, מפקדים מסמנים כי נדרשת חשיבה ובחינה של דפוסי הפעולה של צה"ל  

המציאות הארגונית   –והמפקדים בעת הנוכחית והתאמתם למציאות המשתנה 

 והחברתית. 

 

 

 שרית    טובי 

 רמ"ד מחקר 

 ב  י ס  ל"  ם 
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 7201 מנהיגות צבאית לשנת הערכת מצב הנדון:

 מבוא  .א
 

מוניטור לבחינת שינויים  הינה הערכת המצב השנתית בתחום המנהיגות הצבאית  .1

בשיח המפקדים בדרג הטקטי ובדרג הביניים ביחס לסביבה בתוכה הם    והתפתחויות

 פועלים )המבצעית, הארגונית, החברתית( וביחס למנהיגות צבאית.  

 למסמך שלוש מטרות מרכזיות:  .2

הוי סוגיות המעסיקות מפקדים בתפקידם בעת  : זימיפוי של תמות משותפות . א

חלקם ייחודיים לשנה הנוכחית   –הנוכחית ומוקדי ההתמודדות והפעולה שלהם 

 וחלקם נושאים "מסורתיים" המעסיקים מפקדים באופן תדיר. 

 המעצבות את המנהיגות הצבאית.  זיהוי וניתוח של סכמות החשיבה . ב

ס למנהיגות ופיתוח מנהיגות  ביח   גזירת משמעויות וכיווני פעולה מערכתיים .ג

 בצה"ל. 

 

ראיונות אישיים חצי מובנים עם מפקדים   13הערכת המצב מבוססת על  :שיטה .3

רס"ן.  -קבוצות מיקוד עם מפקדים ומפקדות בדרג סגן  13ומפקדות בדרג הסא"ל ועל 

 –קדים ומפקדות מכלל המערכים בצה"ל וקבוצות המיקוד נערכו עם מפהראיונות  

, מיחידות הכשרה ומיחידות שטח, מיחידות לוחמות, תומכ"ל  מהזרועות השונות

 . 2017למרץ  2016ומטה. הראיונות וקבוצות המיקוד נערכו בין נובמבר  

 

כלי לזיהוי תפיסות עומק של מפקדים ביחס לסביבה בתוכה הם  שיטה זו מהווה  

הנחה שהסיפורים  זאת מתוך  פועלים ואת ההשלכות שלהם ביחס לתפקידם.

מה  בזיקה לכך, חשוב לציין כי    .האישיים הם שיקוף של הסיפור הארגוני והחוויות 

שהמפקדים בוחרים לספר בראיונות ומה שהם בוחרים לא לספר הם הממצאים 

ישנה   כמו כן, כמו בכל מחקר איכותני, העיקריים והם הבסיס להבנות המערכתיות.

ם מבטאים  חשיבות גם למושגים ולשפה בה משתמשים המפקדים. השפה והמושגי

ואת תפיסותיהם של המפקדים ולכן הם  ומשקפים גם הם תפיסות עומק ארגוניות 

 חלק משמעותי בניתוח הממצאים. 

 

בזיקה לכך, הממצאים משקפים את הסוגיות המרכזיות שהעסיקו מפקדים בשנה  

ניתן למצוא סוגיות שאינן בהכרח חדשות, אך עצם העובדה  הנוכחית. בתוכם 

למשל,   ישם בראיונות ובקבוצות המיקוד היא המשמעותית.שהמפקדים בחרו להדג

רבים מהמפקדים ציינו בהרחבה השנה את סוגיית מעורבות ההורים. סוגיה זו אינה  

צה"ל ומפקדים מתמודדים עם מעורבות הורים ביתר שאת בעשרים שנה   –חדשה 

העובדה  אך   חברה.-האחרונות כחלק מההתפתחויות החברתיות וביחסי צבא
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ה זו )לעומת שנים קודמות בהם הסוגיה לא עלתה בשיח  ם בחרו להדגיש סוגישמפקדי

 הפיקודי( מהווה ממצא משמעותי שיש לבחון ולפרש. 

 

ניתוח הממצאים הינו אינטגרטיבי וגנרי וההבנות הנגזרות מכך הינן גנריות לכלל  

 צה"ל ולא ליחידה, זרוע או מערך מסוים. 

 

 רקע  .ב
 

חנת שיח של מפקדים ביחס למנהיגות צבאית בעת  הערכת המצב בתחום המנהיגות בו .4

כאמור, השיח של מפקדים מושפע מההקשר בתוכו הם פועלים )כפי שהם   הנוכחית.

תופסים ומגדירים אותו(. ההקשר התקופתי מורכב מתהליכים ואירועים בצה"ל  

ובסביבה החברתית. השנה החולפת התאפיינה בתהליכים ואירועים משמעותיים,  

יהיה לראות לאורך המסמך, השפיעו על התפיסות של המפקדים ועל  שכפי שניתן 

מנהיגותי בעת הנוכחית. בתוך כך בלטו האירועים והתהליכים  -תפקידם הפיקודי

הבאים: אירוע החייל היורה מחברון, כולל השיח הצה"לי והחברתי שהתקיים סביבו  

הדין; אירועי   הן אחרי האירוע עצמו, הן במהלך המשפט והן לאור פסק הדין וגזר

יפאדת היחידים" או  ת"אינ  "גודל השעה" והעלייה באירועי האלימות בה שמכונה 

"אינתיפאדת הסכינים"; המשך תהליכי הקיצוץ וההשלכות של תר"ש גדעון ושינוי  

  תא"ל ; אירועים של הטרדות מיניות )שהבולט בהם הוא פרישתו של  במודל הקבע

 . אופק בוכריס מצה"ל( 

חלק מהתהליכים והאירועים הללו הוזכרו על ידי המפקדים   כי ייןבהקשר זה יש לצ  .5

בהרחבה ובאופן ישיר. חלקם, על אף מרכזיותם, כמעט לא הוזכרו או הוזכרו בשולי  

)לעתים אף כבדרך אגב(. כך, למשל, תהליכי הקיצוץ בצה"ל והשינוי במודל   הדברים

אופן נרחב וציינו אותם  הם דיברו על כך ב –הקבע היו חלק משמעותי בשיח המפקדים 

כתהליכים משמעותיים המשפיעים עליהם. לעומת זאת, מקרה החייל היורה צוין רק  

חשוב לציין כי גם אירועים שלא על ידי חלק מהמפקדים ובאופן לקוני. עם זאת, 

הוזכרו במפורש או באופן מודגש משפיעים על תפיסותיהם של המפקדים ביחס 

, כפי שניתן יהיה  למנהיגות הצבאית בעת הנוכחית לצה"ל, ביחס לתפקידם וביחס 

 לראות לאורך המסמך.  

 

 
 התמות המרכזיות:   -ממצאים  .ג

 

 מרכזיות שיפורטו להלן:  מתוך דברי המפקדים ניתן למפות שבע תמות .6

יחסים    – בין מפקדים לפקודיהם התפתחות תפיסה של יחסים "חוזיים" -

 . המבוססים על מיקוח ומשא ומתן



 

 

 10 

 

התפתחות תפיסה  מנהיגותי: -שימוש ברשתות ככלי פיקודי – ותרשתות חברתי -

 . דואלית ביחס לשימוש ברשתות 

ערעור על הטוטאליות כמאפיין ארגוני ושל   – של תפקיד המנהיגות טוטאליות -

 המנהיגות הצבאית. 

 שחיקה באמון בכוחם של המפקדים.  – במפקדים ובמערכתאמון  -

 . המפקדים הזוטרים יכות, חוסן ועצמאותאתפיסה של פגיעה ב   – הפיקוד הזוטר -

 מעורבות הורים ותקשורת.  - חברה-יחסי צבא -

 עיסוק ערכי בהקשר של מאפייני בני הנוער והשינוי במודל הקבע.  – דמות וערכים -

 

    בין צה"ל למשרתים ובין מפקדים לפקודים חוזיים" יחסים "תפיסה של התפתחות א. 

.  1יהם הם מאבני הבניין של המנהיגות הצבאית מערכת היחסים בין מפקדים לפקוד .7

מכאן, שהאופן בו מפקדים תופסים וממשיגים את מערכת היחסים בינם לבין  

רבים מהם    ,בראיונות שנערכו עם מפקדים. מעצב במידה רבה את מנהיגותםפקודיהם 

יצירת  הוא  ציינו כי מרכיב מרכזי בתפקידם -הן הזוטרים והן הבכירים יותר  –

רבים אף ציינו כי    בהתאם לכך, .2בקרב פקודיהם  (רצון )"תחושה טובה" שביעות 

. כלומר, שהחיילים הכפופים  פעולתם ביחס לפקודיהםחשיבות רבה לנראות של ישנה 

בהמשך לכך   מצים שהם עושים על מנת לדאוג להם.להם ידעו ויכירו את המא

אופיו זה של השיח   .3מנהיגותי חשוב ומרכזי -שיווק ככלי פיקודיל  התייחסו המפקדים

בולט במיוחד על רקע השיח בשנים קודמות שבו מפקדים התייחסו בביקורת ואף  

  .4המנסים לרצות את פקודיהם וכינו זאת "פופולאריות זולה"  בזלזול למפקדים 

, מאז  של מושג ה"דאגה לפרט" שהינהאו הרחבה תחות התפ בשיח זה ניתן לראות  .8

מנהיגים צבאיים ובעיקר של מפקדים זוטרים    מרכיב מרכזי בתפקידם של  ומתמיד,

 
נתונים בליבת   ( "קשרי הגומלין בין החייל )הלוחם( למפקד2013לפי תפיסת המנהיגות הצבאית של צה"ל )  1

(  2012פעילות הצבא ולכן מיוחסת חשיבות רבה לקשר בין המפקד לפקודיו". בתפיסת המנהיגות הקרבית )
מודגש כי "מפקד צריך ללמוד את רוחם של אנשיו ולדעת את המניעים המשפיעים עליהם. מניעים אלו 

עותיו המקצועיות, סמכותו  אישיותו הייחודית, ידי –שלובים במקורות כוח שונים שיש למפקד כמנהיג 
 הפורמלית, יכולותיו כאיש חברה וארגון, כושרו ליצור קשר עמוק והזדהות עם אנשיו". 

"החיל הבין שצריך שיווק טוב. כדי שאנשים יהיו מרוצים האווירה צריכה להיות טובה, לא מקום שיש בו   2
ם מול הקצינים שלך" )מ"פים  הרגשת טרור ופחד. מקום שהוא בית, שהוא משפחה. כך מול החיילים וג

בהכשרה קרבית(;" חשוב שאנשים ירגישו טוב, שהם באווירה משפחתית ובמקום שכיף להיות בו. לא רק  
 מעניין ונחוץ אלא גם שיש פה אווירה שמאפשרת טיפה למצות את האדם שבהם" )סא"ל במטה(.

יכול לשנות את המערכת אז צריך "חייל צריך לדעת שאתה דואג לו" )מ"פים בהכשרה קרבית(; "אתה לא  3
להראות לו שאתה דואג לו" )רמ"דים בתומכ"ל(; "הרבה מפקדים נופלים ביחסי ציבור. יש מפקדים  

שמשקיעים אך לא מצליחים לשווק לחיילים, הם לא יודעים שהוא עושה זאת עבורם ואז האמון  
שים, עם החיילים. זה מתקשר  והמשמעת נפגעים... עם המ"מים אני בעיקר מדבר על איך לדבר עם האנ

לשיווק, לאיך אומרים את הדברים... שיווק הוא כלי פיקודי משמעותי. מה אני מראה, אומר, מציג שאני  
 עושה. ענווה וצניעות בפיקוד" )מ"פים ביחידה מבצעית(.

  לאורך השנים ניתן לראות כי בתקופות שונות מפקדים מדגישים מרכיבים שונים במערכת יחסים זו. 4
באופן מסורתי, מרכיב מרכזי במערכת היחסים בין מפקדים לפקודיהם הוא הדאגה לפרט, שהמפקדים  

)בעיקר הזוטרים( רואים בה מרכיב מרכזי במנהיגות הצבאית. בשנים האחרונות מפקדים הדגישו כי 
ת משמעת בצה"ל י יחסיהם עם פקודיהם מתמקדים ביצירת משמעת. זאת לאור תפיסתם כי קיימת בעי

 נגזרת של בעיית סמכות בקרב בני הנוער בכלל.    כ
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ניתן לראות כי כמו בשנים קודמות מפקדים    המיישמים מנהיגות של פנים אל פנים.

 כחלק מרכזי ומשמעותי בתפקידם.   תופסים את הדאגה לפרט

הכרוכים בדאגה לאנשיהם    הדגש ששמים מפקדים על הנראות והשיווק  ,אולם .9

טומנים בחובם תפיסה  לו )של נראות ושיווק(  מושגים א מסמנים התפתחות נוספת.

רושם   -"שיפור פני הבסיס , כפי שציינה במפורש אחת המפקדות:החייל כלקוח של 

ראשוני לחיילים. כדי שחייל שמגיע ירגיש טוב. אלו הפנים שלי... הבנו שאם לא נתאים  

  יותר"לחייל נלך לאיבוד. זה המשאב היקר ביותר אך גם מאתגר ב  - את עצמנו ללקוח

לתפיסתם של המפקדים מתפתחים יחסים כי . למעשה, נראה )סא"ל בתומכ"ל( 

משא ומתן    מיקוח, יחסים המבוססים על "חליפין", - בינם לבין פקודיהם "חוזיים"

 והתניות.  

, לפיה השירות בצה"ל  רבים מהמפקדים תפיסה נוספת בה מחזיקיםל זאת בזיקה .10

כלומר, מפקדים  עבור המתגייסים כיום.  הםוהמוטיבציה לשירות אינם ברורים מאלי 

כאשר  חשים כי פקודיהם מחזיקים בעמדה "מערערת" ביחס לשירות הצבאי. ו

השירות, השליחות, והמוטיבציה אינם ברורים מאליו )בעיני המפקדים ובתפיסתם את  

צר  נדרשים להגביר את התמורה שהם יכולים ליי  שהם חשים כי הםפקודיהם( הרי 

   . 5עבור השירות 

התחזקותם של   -בהקשר חברתי רחב יותר תפיסות אלו מתפתחות ומתקיימות  .11

, שנראה כי מחלחלים לתוך הצבא ביתר שאת בעת  ברתיבשיח הח   הערכים הליברלים

אינדיבידואליזם, רגישות    -הנוכחית. התחזקותם של ערכים ליברליים ובתוכם 

כושר המיקוח שלו   ואתאת עצמת הפרט   מגבירים  - וצרכנות , חיפש משמעותלזכויות

נראה כי הבנה זו מחלחלת לתוך צה"ל ולמפקדים ומעצבת את   . כאמור,6( 2007)לוי, 

 תפיסותיהם ביחס לפקודיהם ואת יחסיהם איתם. 

מגמה נוספת המתפתחת בשנים האחרונות ויכולה להסביר את תפיסות המפקדים   .12

על תביעות  ההתגבשות של חיילי החובה כסקטור מובחן ב ביחס לפקודיהם היא 

זאת כפי שבא לידי ביטוי במחאה של חיילי החובה )המתקיימת    חומריות ואחרות.

מחאת השכר,    -בנושאים שונים   ברשתות החברתיות( –בעיקר במרחב הוירטואלי 

מחאת "דוד הנחלאווי", "מחאת הזקן", הנסיעה ברכבת ועוד. אם כן, נראה כי חיילי  

  בהיבטים שוניםמול המערכת קבוצת לחץ  החובה בשנים האחרונות, מתאגדים לכדי

נראה כי התפתחות זו משפיעה גם היא על תפיסותיהם של  .7( 2016בהיר, -)ריבנאי

לכדי התפתחות של יחסים   מפקדים ביחס לפקודיהם ומעצבת את יחסיהם איתם

   "חוזיים".

 
האתגרים  צריך לייצר מוטיבציה לזה" )מ"פים ביחידה מבצעית(; "אחד  –"לעבוד שנתיים במינימום שכר  5

המרכזיים, שהיום לא מובן מאליו למה הם עושים את זה, למה הם צריכים להיות לוחמים. הם תמיד 
 . " )מ"פים בהכשרה קרבית(רה יותר עמוקה ומהותיתלא מט " וזולים"מחפשים דברים יותר 

 הוצאת כרמל:ירושלים. מצבא העם לצבא הפריפריות.(. 2007לוי, י. ) 6
 . ענף מחקר, ממד"ה.צבא ה)חוב(עם: שיח כלכלי ביטחוני במדיה החברתית(. 2016בהיר, ש. )-ריבנאי 7
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נוסף לכך, ישנם מספר תהליכים ארגוניים אשר שתורמים גם הם לתפיסות אלו של   .13

קדים ביחס לשירות בצה"ל כלא ברור מאליו וביחס לפקודיהם כ"משאב יקר"  המפ

השיח על העדר מוטיבציה המתקיים גם כשיח פנים ארגוני, תהליכים   –יותר מבעבר 

 העלאת דמי הקיום וקיצור השירות.  –ארגוניים שונים ביחס לשירות החובה ובתוכם 

 

 : ופיתוחה תילתפיסות אלו מספר משמעויות עבור המנהיגות הצבא

 

מפקדים ערים לשינויים והתפתחויות  ראשית, כפי שהראנו בשנים קודמות, נראה כי  .14

בהערכת המצב הנוכחית בולטת קבלה של    בקרב בני הנוער המתגייסים לצה"ל.

לעת   ותוניסיון לייצר פרקטיקות מנהיגות המותאמהמפקדים את השינויים האלו 

ים קודמות בהן המפקדים התייחסו  זאת בשונה משנ הנוכחית ולמאפייני הדור.

למאפייני המתגייסים ומאפייני הדור בצורה ביקורתית מאד ושלילית. כעת נראה כי  

סתגל אליה כנדרש ממנהיגים  מזהים את השינוי במציאות ומנסים לה מפקדים

כך, למשל, רבים מהמפקדים מציינים את    צבאיים ולייצר מקורות הנעה מותאמים.

, שמאפשר להם להניע את  בעת הנוכחיתמרכזי   נהיגותימ-השיח ככלי פיקודי

 .8ולייצר מוטיבציה  פקודיהם

)שהמחויבות שלהם מוטלת בספק ומותנית, שיש   אלו ביחס לחייליםת ותפיסמנגד,   .15

עלולות לשחוק מקורות הנעה אחרים  לשווק להם וליצור תחושה טובה ואף לרצות( 

ם משותפים של חובת השירות  ובעיקר את ההנעה מכוח הסמכות והנעה מתוך ערכי 

כך, למשל, רבים מהמפקדים  זאת כפי שגם עולה מתוך הראיונות.  בצה"ל והשליחות.

הסמכות אינה מקור הנעה אפקטיבי, לאור מאפייני החיילים העלו את הטענה כי  

ם כבר אינם  ילים לערכים הקולקטיביסטיהמחויבות של החיאחרים טענו כי  .9כיום

 . 10בעבר משמעותי כ מקור הנעה

ראשית, יש    :מכאן עולות שתי משמעויות עיקריות לגבי תהליכי פיתוח מנהיגות .16

הן מקורות ההנעה   –לפתח בקרב מפקדים את היכולת לנוע בין מקורות הנעה שונים 

 
ם את זה. הם בסוף המנועים והם "השיח עם החיילים מאד חשוב. שיח, הקשבה, איך החיילים רואי 8

 עובדים למטה וצריך לראות פידבק מהם... גם ללמוד מהם, זה גם משהו שהוא גם סוג של יוצר זהות...  
 ואז זה מחבר אותם לדעתי יותר למשימה". 

בשנים קודמות בלטה הטענה בקרב המפקדים לפיה קיים חשש להפעיל סמכות )גם לאור מאפייני בני   9
ו כלא ממושמעים וככאלו שאינם מורגלים בסמכות(. בשנה הנוכחית כבר לא נשמעה טענה הנוער שנתפס

של חשש מהפעלת סמכות, אלא שסמכות אינה מהווה כלי פיקודי יעיל שמייצר הנעה. לדוגמה: "מפקד טוב  
הוא מי שמצליח לרתום אליו את אנשיו שיהיו מוכנים ללכת אחריו באש ובמים. אם יאמינו בו, יסמכו  

ליו, אם יצליח לגבש... יודע לרתום ולא מתוך הסמכות, הדרגות, הענישה, אלא מתוך הבנת החשיבות" ע
)מג"ד ביחידה מבצעית(; "יש באיזה שהוא מקום תחושה שזה לא מנהיגות של אחרי קדימה הסתער, אלא 

א מקום אנחנו  זה יותר מנהיגות של 'אני אשכנע אותך למה צריך להסתער אחריי'. זאת אומרת, באיזה שהו
נכנסים לתחום השכנוע, זה מתחיל עוד לפני שהם מתגייסים בכלל, הולכים אליהם הביתה, ומדברים 
איתם 'תבוא, כדאי לך לבוא אליי'. אנחנו כל היום מדברים על איך אני מנגיש את הדמות של המפקד  

ת. הכול הוא בהנגשה במסלול... בין אם זה לקרוא למפקד בשם, פחות בסמכותיות ויותר בדוגמה אישי
, הוא לא מצליח לפקד על כלום" )מ"פים 2010 -לאוכלוסייה... אם מפקד היום יתנהג כמו שהוא התנהג ב

 בהכשרה קרבית(.
לדוגמה: "הדור הזה הרבה הרבה הרבה יותר אינדיבידואליסטי. שאני אומר 'ציונות' אנשים מסתכלים   10

 ת(. עלי 'על מה אתה מדבר?'" )מג"ד ביחידה מבצעי
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הנשענים על מאפייני הצבא כארגון היררכי ובעל חלוקת סמכויות ברורה   המסורתיים

ה המותאמים להתפתחויות תרבותיות  )הנעה מתוקף הסמכות( והן מקורות הנע

   וערכיות בעת הנוכחית )הנעה בעלת מאפיינים "רשתיים" כמו שיח בין מדרגי(.

 

תנועה נוספת הנדרשת ממפקדים, וגם עליה יש לתת את הדעת בתהליכי פיתוח  

)שכאמור טומנים בחובם פוטנציאל למשא   בין דפוס של יחסי חוזייםמנהיגות, היא 

-לבין היכולת לשמור על "עמוד שדרה" פיקודילפקודיהם(  ומתן בין המפקדים

מנהיגותי המשקף את התפיסות הערכיות והמקצועיות של המפקדים ושל המערכת  

 הצבאית.  

 

שנית, תהליכי פיתוח מנהיגות צריכים לכלול היכרות עמוקה ומורכבת ביחס לבני   .17

גישים כי בני הנוער  כך, למשל, ישנם חוקרים המד הנוער כיום ולמאפייני המתגייסים.

יאמינו יותר בעצמם, יהיו יותר אופטימיים ומשתפי   Z-או דור ה Y-נים דור הו המכ

דור של "מתקני    – פעולה, יותר ידידותיים לחברה ופתוחים מבחינה אתית ותרבותית

. חוקרים אחרים מדגישים את החשיבה המערכתית המאפיינת את בני הנוער  11עולם"

  האת הרגלי עבודת צוות ושיתופי פעולה )בניגוד לתפיס  כיום, חשיבה גלובאלית,

ה"עממית" הגורסת כי הרשתות החברתיות פגעו ביכולת התקשורת וההתקשרות של  

 . 12בני הנוער כיום(, את הגמישות ויצירתיות 

 

 התפתחות תפיסה דואלית ביחס לשימוש ברשתות   – רשתות חברתיותב. 

מצאת בשנים האחרונות באופן קבוע על  סוגיית הרשתות החברתיות היא סוגיה שנ .18

מנהיגותי מרכזי.  -סדר יומם של מפקדים ומהווה מבחינתם מוקד התמודדות פיקודי

  התמודדות עם השימוש של פקודיהם ברשתות חברתיותזאת בשני מובנים. האחד, 

 . מנהיגותי -השימוש שלהם כמפקדים ברשתות החברתיות ככלי פיקודיוהשני, 

לראות שינויים והתפתחויות בתפיסות של מפקדים ביחס לסוגיה  לאורך השנים ניתן  .19

של המפקדים ביחס   לפני כארבע שנים ניתן היה לזהות תפיסה שליליתרק  זו.

והעיסוק שלהם  )הן של פקודיהם והן שלהם עצמם(   לשימוש ברשתות חברתיות

ת  בעיקר מתוך פריזמה של הסכנות הטמונו בסוגיית השימוש ברשתות חברתיות נעשה 

כגון פגיעה בתקשורת הבינאישית בין החיילים ובין החיילים לבין המפקדים,    – בכך

 
 הוצאת ידיעות אחרונות. צופן העתיד. (. 2008פסיג, ד. ) 11

יש לציין כי חלק מהמפקדים )אם כי לא רבים( אכן תופסים את בני הנוער המתגייסים לצה"ל בצורה   12
מורכבת יותר ורואים את ההיבטים החיוביים של מאפייני הדור. כפי שציינו, למשל, מ"פים בהכשרה 

אובדן הסמכות" ו"אובדן הערכים"(: "אגב יש לזה שהדור עכשיו יותר חוצפן קרבית )אחרי שציינו את "
ויותר זה שעושה גם דברים טובים בסוף. זה אנשים שיותר יוזמים, יש להם יותר מחשבה בגדול והם לא 

התפתחות של תפיסות מעין אלה הם תשתית  מרובעים והם לא רובוטים, יש בזה גם דברים טובים". 
נוי הדימוי של המפקדים ביחס לבני הנוער. דימוי המשפיע, כאמור, על היחסים בין  טובה וחשובה לשי

 המפקדים לבין פקודיהם ולמעשה על המנהיגות הצבאית. 
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פגיעה בסולידריות החברתית בכלל והיחידתית בפרט, שימוש לא נאות ברשתות  

חברתיות הכולל פגיעה בכבוד האדם )למשל, חרמות בתוך היחידה המתארגנות דרך  

(. בזיקה לכך, מרבית  2013דן, )טובי ופ  (הפלטפורמה של הרשתות החברתיות ועוד

 המפקדים גם נרתעו משימוש ברשתות חברתיות ככלי פיקודי מנהיגותי.  

( ניתן לזהות שינוי בגישתם של מפקדים  2015)בהערכת מצב לשנת   בהמשך .20

ראשית, מפקדים מתייחסים   והתפתחות של תפיסה מאוזנת ומורכבת יותר מבעבר.

כמציאות נתונה, שלא ניתן להעלימה או   לקיומם של הטכנולוגיה והמדיה החברתית

  מתחילה להתפתח עמדה שנותנתלהתעלם ממנה ושיש להתמודד איתה. שנית, 

  - רשתות גם ככלי פיקודי הטומן בחובו הזדמנויות, ובעיקרלגיטימציה לשימוש ב 

 (.  2015היכרות טובה יותר עם פקודיהם )טובי, 

שיח של המפקדים על מנהיגות  בשנה הנוכחית סוגיה זו ממשיכה להיות מרכזית ב .21

צבאית והתפיסה כי קיימים יתרונות לשימוש ברשתות חברתיות מתגברת ואף  

בולטת השנה התפיסה כי שימוש ברשתות חברתיות ככלי   הופכת לדומיננטית יותר.

פיקודי הוא לגיטימי ואפקטיבי. בתוך כך המפקדים מזכירים מספר שימושים בהם  

הן   –היכרות טובה יותר עם החיילים שתחת פיקודם  הם עושים ברשתות החברתיות:

אמצעי להעברת מסרים  , 13כקבוצה והן כפרטים )תחומי העניין שלהם, הבעיות שלהם(

יצירת   ;15פיקוח על החיילים וניטור אירועים לא נורמטיביים  ;14פיקודיים וערכיים 

 .  16כאחד ממקורות ההנעה של מפקדים יחסים בין אישיים

התפתחות  תפיסות המפקדים מספר הסברים. ראשית, הן מבטאות להתפתחויות אלו ב  .22

מחשש וניסיון להחזיר את   - טבעית של תפיסות ביחס לתופעות חברתיות חדשות 

הבנה והפנמה של מפקדים כי הרשתות הסדר הישן להסתגלות וקבלה. שנית, 

שלא ניתן "להכחיד" ומחייבת התמודדות. ולבסוף,   החברתיות הן מציאות נתונה

מייצרת גם היא יחס    Y-ובדה שהמפקדים הזוטרים כיום הם בעצמם בני דור ההע

   .17חיובי יותר לרשתות החברתיות בהן הם משתמשים ומכירים על בוריין 

עם זאת, גם בשנה הנוכחית המפקדים מתייחסים לאיומים הטמונים ברשתות   .23

בים  החברתיות, או לכל הפחות לכך שהם מאתגרים את המנהיגות הצבאית ומחיי

שפע המידע  ביחס להתמודדות של המפקדים. בתוך כך בשנה הנוכחית בלטה טענה  

 
מחאת הזקנים, מחאת הכומתות, שביזות יום א',  –"... אני מבין את אוכלוסיית החיילים בכל צה"ל  13

 איפה מקבלים גימלים".
 זה מסר".   –כלי להנהגה. תמונת פרופיל של המפקד עם דגל ישראל "הרשתות החברתיות זה  14
"חייבים להבין שזה חלק מהפיקוד החדש. המציאות השתנתה ואתה חייב לדעת להיות שם. אתה לא  15

אתה לא קיים... ואם אתה לא חי את היחידה אתה מפספס אירוע של התנהגות לא נורמטיבית   –שם 
ל אירוע לא נורמטיבי שצולם ופורסם בפייסבוק הם בהלם... על חיילת  שמחייב טיפול... שאתה מגיב ע

 שמשתזפת בבסיס, על חייל שמצטלם יורה. הלוואי שהייתי יכול להחזיק קצין ניטור שזה התפקיד שלו". 
"יש יתרון לכך שמפקדים זוטרים יהיו חברים של חיילים שלהם בפייסבוק. זה מייצר מנהיגות מסוג   16

 תימה".אחר. זה מאפשר ר 
עם זאת, יש לציין כי מתוך דברי המפקדים זוטרים ניתן לראות כי כאשר הם נכנסים לתפקיד פיקודי   17

פעמים רבות הם מייצגים תפיסות מסורתיות יותר משל בני דורם )וכך גם לגבי השימוש ברשתות  
ולאו דווקא   חברתיות(. כלומר, הגורם המרכזי המשפיע על תפיסות המפקדים היא העמדה שלהם במערכת

 גילם. 
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הקיים ברשתות החברתיות, ושלעתים חסר בידי המפקדים, פוגע בכוחם ובסמכותם  

  .18של המפקדים 

  .ביחס לשימוש ברשתות חברתיות של מפקדים העמדה הדואליתכלומר, נשמרת   .24

חסרונות והן  בקדים הן במחירים ו עמדה דואלית זו משקפת את ההכרה של המפ

שני  בהתבוננות רחבה יותר, היא משקפת . 19יתרונות של המדיה החברתית ב ברווחים ו

האחד כרוך בשימורם של ערכים צבאיים    –כוחות הפועלים כיום על הארגון הצבאי 

האחר קשור לשינויים והתפתחויות  )היררכיה, סמכות, משמעת(.   מסורתיים

שינויים טכנולוגיים ושינויים תרבותיים וערכיים    –וך הצבא חברתיים המחלחלים לת

 ועוד.    , חלוקה שונה של הכוח החברתי והארגוניביזור, חופש, זמינות ומיידיותובתוכם  

קשור  בחינה לאורך השנים של היחס של מפקדים לרשתות חברתיות מלמד כי הוא   .25

כך,    ם לצה"ל.באופן הדוק לתפיסות של המפקדים ביחס לבני הנוער המתגייסי

בשנים בהן זיהינו התייחסות שלילית לשימוש ברשתות חברתיות, מפקדים הציגו  

תפיסות שליליות ולא מחמיאות לגבי בני הנוער )שהם המייצגים העיקריים של תופעת  

המפקדים כרכו זה בזה מאפיינים דוריים שונים   הרשתות החברתיות בשיח החברתי(.

המסכים(: פגיעה ביכולתם לתקשר באופן ישיר )פנים   , דורY-)של הדור המכונה דור ה

אל פנים(, אובדן הסמכות, חוסר משמעת, פגיעה בסולם הערכים של בני הנוער ואף  

 . 20( 2013חוסר מוטיבציה לשירות צבאי )טובי ופדן, 

לעומת זאת, בראיונות שנערכו השנה, המפקדים הציגו תפיסה מאוזנת ומורכבת יותר   .26

  פיסה שאת ניצניה ניתן לזהות כבר בהערכת המצב הקודמת(. כך,כלפי בני הנוער )ת

למשל, כפי שכבר צוין לעיל, לא קיימת בקרב המפקדים עמדה אחידה ביחס  

מצד אחד קיימת בקרב   למוטיבציה של בני הנוער והמחויבות שלהם לשירות. 

  תפיסה כי בני הנוער המשרתים כיום בצה"ל פחות מחויבים לשירות בצה"ל המפקדים

מבעבר וכי המוטיבציה שלהם לשירות נמוכה )או לכל הפחות אינה ברורה מאליה(.  

מציינים כי גם כיום הם מזהים בקרב פקודיהם מוטיבציה   מצד שני, מפקדים רבים

גבוהה לשירות הצבאי ומחויבות לערכים של תרומה ושליחות. כמו כן, מפקדים רבים  

הנוער כיום המעידים על איכותם   מתייחסים למאפיינים חיוביים נוספים של בני

. למשל, חוש ביקורת מפותח, יכולת גמישות  ושניתן לרתום אותם לטובת הארגון

 והסתגלות, יוזמים ובעלי ראייה רחבה. 

 

 
"מגלים דברים דרך האינטרנט וזה מייצר בלבול. למשל, העניין של המרפאות, המשכורות שלנו, תר"ש  18

גדעון. מקבלים את מרבית המידע מסביב...רואים דברים באינטרנט שקשורים לתפקיד. זה גם מוזר כי  
ק. זה גורם לפקפוק ביכולות שלך  יכולים לשאול אותך על הדברים האלה ואני יודע בדיוק כמוהם מהמבז 

 בתור מפקד אם בחדשות יודעים יותר ממך. אתה מאבד את הסמכות והיכולת".
התנועה לעבר הכרה ביתרונות של השימוש ברשתות חברתיות  מבטאת התפתחות טבעית של תפיסות   19

 לה.מחשש וניסיון להחזיר את ה"סדר הישן" להסתגלות וקב -ביחס לתופעות חברתיות חדשות 
  : סיכום הבנות מרכזיות.2014-2013תמונת מצב מנהיגות צבאית ביבשה  (. 2013טובי, ש. ופדן, כ. ) 20

 ביסל"ם.
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תפיסות המפקדים ביחס לרשתות חברתיות מלמדות על מספר משמעויות עבור תהליכי  

 : פיתוח מנהיגות

 

ופרקטיקות לשימוש ברשתות חברתיות  לפתח בקרב מפקדים יכולות ראשית, יש  .27

הרשתות יכולות להוות  . וכמו בכל מרחב שבו מתקיים מפגש גם כמרחב נוסף למפגש

  – הזדמנות להשפעה של מפקדים על פקודיהם כחלק מתהליכי המנהיגות שלהם

  בכךו מרחב לחניכה, חינוך לערכים, שיתוף בידע ולמידה, מתן דוגמה אישית ועוד. 

שימוש בכלים החדשים )של המדיה   - יבור בין "ישן" לחדש"חלאפשר למפקדים 

החברתית( לצורך מימוש מותאם ומיטבי של עקרונות וערכים מסורתיים בארגון  

   הצבאי.

יש להבין  כמובן שלצד הבנת היתרונות והרווחים הגלומים בשימוש ברשתות חברתיות  .28

בהמשך    אוזן.ולקחת בחשבון את המחירים האפשריים ולהתנהל באופן מפוכח ומ

.  שני קצוות של מתח   הבתוכ התפיסת תפקיד המכיל   יש לפתח אצל המפקדיםלכך,  

שומר על גבולות השיח וההתנהלות ברשת, על כבוד   –מצד אחד תפקיד של "מחזיק" 

האדם, על ביטחון מידע, על שמועות לא מבוקרות, על האחריות הנדרשת בהתנהלות  

שיתוף בידע, בחוויות   –"מאפשר"   צד שני תפקיד שלמברשתות החברתיות. ו

ובהתנסויות; זמינות ועושר של ידע; יצירה ושמירה על קשר; יכולת להתבטא ולהביע  

 עמדה. 

)באמצעות ניתוחי אירוע,   עיסוק בדילמות פיקודיות מרכיב נוסף בהקשר זה הוא .29

העוסקות בקשר בין מפקדים לחיילים בהקשר של שימוש ברשתות  סימולציות( 

חלק מעיבוד האירועים יש לעסוק במיפוי הבעיות, הדילמות, מוקדי  . כחברתיות

את הדומה והשונה בין   "מה חדש"?ההתמודדות, הגורמים, דרכי הפעולה. וכן לבחון 

סיטואציות או הקשרים בהם הרשת החברתית היא "שחקן" לבין סיטואציות  

האם נוספים אתגרים והקשרים בהם הרשת החברתית אינה חלק מהאירוע. 

מנהיגותיים? האם הם משתנים? האם נדרשת התנהלות שונה של מפקדים?  -פיקודיים

 21האם נדרשים כלים אחרים ואיזה? 

, תהליכי פיתוח העוסקים במנהיגות בעידן של רשתות חברתיות צריכים לעסוק  שנית  .30

)כפי שכבר הוזכר לעיל(. ספציפי    בתפיסות של מפקדים ביחס לבני הנוער המתגייסים

דיון עמוק ומורכב על מאפייני בני הנוער  הם מחייבים שתות חברתיות, בהקשר של ר

 
כאמור, לכאורה שאלות אלו ברורות למפקדים הזוטרים המכירים היטב את הרשתות החברתיות ואת   21

המפקדים הזוטרים  ההתנהלות בתוכן. עם זאת, כפי שניתן לראות מהראיונות ומקבוצות המיקוד גם 
טרודים מאד מהאתגרים שהשימוש ברשתות חברתיות מייצר עבור המפקדים וגם מבחינתם השימוש  

ברשתות חברתיות בהקשר הצבאי אינו מובן מאליו ולעתים אף נתפס כמאיים ומחייב התמודדות שונה 
בירור סוגיות  ובכלים חדשים בהשוואה לאתגרים המסורתיים עמם הם מתמודדים. לכן ישנה חשיבות ל

 אלו גם בהכשרות של מפקדים זוטרים. 
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המתגייסים כיום לצה"ל שיכלול גם בחינה של האופן בו ניתן לרתום את מאפייני 

 . 22הדור לטובת הארגון 

במישור התפיסתי יש לפתח בקרב המפקדים גם תפיסות רשתיות כמאפיין  , שלישית  .31

במקום, הדפוסים המסורתיים(. ובתוך כך, לפתח  )לצד, ולא  ארגוני וכדפוס מנהיגות

תפיסות לפיהן הידע הינו מבוזר בכל הארגון ואינו קיים רק בידי העומד בראש  

ההיררכיה הארגונית )המפקד(, תפיסות של שילוביות, של יצירת חיבורים בין גורמים  

לכך   בהמשךשונים בתוך הארגון על מנת לחבר את המומחיות והידע הפזורים בארגון.  

לפיהם   יש לפתח תפיסות  ומודלים של מנהיגות רשתית או מנהיגות משותפת

מנהיגות הינה תהליך משותף הנוצר גם מתוך יחסי הגומלין בין גורמים שונים  

 בארגון/ביחידה. 

 

 ערעור על הטוטאליות כמאפיין ארגוני ושל המנהיגות הצבאית  – טוטאליותג. 

דים עסקה בטוטאליות של הארגון הצבאי  תמה מרכזית שעלתה בראיונות עם המפק .32

שעות  : לכךוזו הנדרשת ממפקדים בתפקידם כמנהיגים. מפקדים ציינו מספר ביטויים 

חוסר יכולת להפריד  , 23והתגברות עומס המשימות  )"מסביב לשעון"( עבודה מרובות

פים בכל שעות  )קבלת מיילים, שיחות טלפון, ווטסא בין שעות הפנאי ושעות העבודה

בין    ,)זאת  מת ללא מרחב לטעויותציפייה לעמוד בכל המשימות בצורה מושל ה(,  היממ

צורך  גבוהה של פעולתם(, הנראות לאור חשיפה תקשורתית גוברת היוצרת   היתר,

)לאור התרחבות הבעיות  לדאוג לכל תחומי החיים של פקודיהם להיות מעורבים ו

חלק   (.ת גוברת של הורים , לאור מעורבוהכלכליות והאישיות של המתגייסים לצה"ל

כמרכיב נוסף בחוויית   הציפייה לאמון מוחלט בארגוןמהמפקדים אף ציינו את 

 . שלהם הטוטאליות 

לתפיסתם של המפקדים הטוטאליות, שהיא עיקרון מארגן של  מכאן, שנראה כי  .33

בארגון   לאור מגמות והתפתחויות צבאות מאז ומתמיד, מתגברת בשנים האחרונות

ה האזרחית )התפתחויות טכנולוגיות, התרחבות הביקורת והפיקוח  בזיר הצבאי וגם

  האזרחי על פעולתו של צה"ל ומפקדיו ובתוך כך של התקשורת ושל הורי החיילים

וציינו   בזיקה לכך, מפקדים רבים, התייחסו לסוגיה זו באופן נרחב בראיונות  (.ועוד 

אולם קיים  ית. זאת כתהליך המשפיע על תפקידם כמנהיגים צבאיים בעת הנוכח

 הבדל בין הקצינים הזוטרים לבין הסא"לים בהתייחסותם לכך. 

 
כך, למשל, מחקרים מלמדים כי השימוש בטכנולוגיות "אימן" את בני דור זה באופן קבלת החלטות   22

מהיר ובניהול דילמות. שיתוף פעולה עם צעירים בעולם הקנה להם חשיבה גלובאלית, הרגלי עבודת צוות  
ממית" הגורסת כי הרשתות החברתיות פגעו ביכולת התקשורת ושיתופי פעולה )בניגוד לתפיסת ה"ע

וההתקשרות של בני הנוער כיום(, גמישות ויצירתיות. נוסף לכך, בני הנוער כיום נושאים עמם, ולרוב באופן  
אינהרנטי, חשיבה מערכתית המעניקה להם יכולת לנתח מצבים מורכבים ומהווה מסגרת חשיבה 

 (. 2015פרסלר, -ידן הזה בכלל ולארגונים צבאיים בפרט )פדן וקרזיאדפטיבית בנדרשת לארגונים בע
( וכן בהערכת 2015הטענה בדבר התגברות עומס המשימות עלתה גם בהערכת מצב מנהיגות הקודמת ) 23

שעסקה במימוש תר"ש גדעון בתום השנה הראשונה מנקודת מבטם של מפקדים בכירים   2016מצב ממד"ה 
 )תא"לים(. 



 

 

 18 

 

  בקרב הקצינים הזוטרים ניתן לזהות "פרימה" והצבת סימני שאלה ביחס .34

חלקם  .24לטוטאליות הנדרשת מהם כמפקדים בצה"ל ומתוקף תפקידם כמנהיגים 

  )ובכך, למעשה מערערים על  מבקשים להחיל עיקרון זה בצורה סלקטיבית

בים של תפקידם. כך, למשל,  י . כלומר, לא בכל ההקשרים ולא בכל המרכהטוטאליות(

לתת את כל זמנם ולממש את   הם מבחינים בין עתות חירום )בהן הם מוכנים

הם מצפים   אחריותם המורחבת כלפי המשימה וכלפי פקודיהם( לבין עתות שגרה )בהן

הם מרחב טעות וכיוצא  שהמערכת תאפשר להם לשמור על שעות הפנאי, תאפשר ל

  בהחלטה אםמציינים כי הטוטאליות מהווה גורם מרכזי ומכריע בזה(. אחרים, 

  .או לא להמשיך לשרת בצה"ל

מתייחסים לטוטאליות כעיקרון מארגן של הארגון הצבאי  לעומת זאת, הסא"לים,   .35

מכירים בערעור  רובם  עם זאת,  .25שלא ניתן לוותר עליו  ושל תפקידם שהינו הכרח,

  ל מפקדי המשנה שלהם על עיקרון זה ובהשפעה שלו על תפיסות התפקיד שלהם.ש

מכאן שאולי ניתן   .26תפיסות אלו כלגיטימיות רואים רובם מתייחסים לכך בהבנה ואף 

ללמוד כי גם הסא"לים מתחילים לערער על העיקרון הזה, אם כי באופן סמוי יותר  

 ולא באופן ישיר. 

ר הסא"לים( להתפתחות זו הינו השינוי במודל  הסבר מרכזי של המפקדים )בעיק  .36

הקבע, שלתפיסתם, יצר שינוי ב"חוזה הפסיכולוגי" בין משרתי הקבע למערכת  

הצבאית. בעיקר מציינים המפקדים כי המערכת כבר אינה מחויבת בעבר כלפי משרתי  

הקבע )מבחינת הבטחת עתידם במערכת( ולכן המפקדים אינם מוכנים להתחייב באופן  

 . 27ט מוחל

 
ית לא היתה לי בעיה לעבוד סביב השעון או לצאת מאוחר. והיום מקפידים על הזכויות  "בפלוגה מבצע 24

"המ"פים  שלהם.... זה מוריד את המוטיבציה שרואים שהמ"פים לא חיים" )מ"פים בהכשרה קרבית(;  
היום יותר בוגרים, נשואים עם ילדים. ואם רוצים לשמור אותם לאורך זמן צריך ליצור משהו אחר. 

למ"פים שלי אפטר בלו"ז. אין בעיה שהמ"פ יצא לאפטר. אבל היום שמים לו"ז ביום ששי. זו  הכנסתי 
הנורמה )סא"ל ביחידת הכשרה(; ותפקיד המ"פ הוא טוטאלי. אתה זה הפלוגה והפלוגה זה אתה. בתור 

מערכת אנחנו דפוקים בקטע הזה. בטוטאליות שלנו. זה מקצוע טוטאלי. אין מה לעשות. שאני יוצא  
אתה מרגיש לא בסדר. יש רגש שאני חייב להיות עם הפלוגה. יצאתי   –וזה קורה מעט מאד  –פטר לא

והרגשתי לא טוב שעזבתי את הפלוגה. ככה חינכו אותי. ואני אומר לעצמי  22:00-לאפטר השבוע והגעתי ב
פשוט לי בבית. 'אתה דפוק'. אנחנו סביבה מפגרת, כל הזמן רצים ספרינטים ואנחנו משלמים על זה. זה לא 

אני בראשית הצירים אם להשתחרר או להישאר. המחירים גם בבית ואתה גם בחיכוך עם עצמך. במלט"ק  
שומעים הרבה מפקדים בכירים והרבה מהמסרים שלהם זה 'אין אפטרים, המ"פ הוא הפלוגה'" )מ"פ  

טוב פוגע במשפחה ביחידה מבצעית(; "אצלנו בחיל מתגאים באחוזי הגירושים. מי שעושה את התפקיד 
דרישות, יש יותר משימות. כי כדי לעשות את התפקיד טוב ולעמוד בציפיות שלך מעצמך ושל   תרשלו. יש יו

המפקדים שלך זה אינסוף שעות. זו התרבות כבר. כשאני יוצאת הביתה בשעה חמש אני מרגישה לא נעים. 
 הדור הצעיר רואה אותנו ולא רוצה להיות כזה" )רס"נים במטה(. 

"המשפחה במקום השני. נקודה. מי שאומר משהו אחר לא דובר אמת. שאתה מג"ד אתה לא מעז לצאת   25
גם אם הבטחת לאשתך. אני מבין שהאחריות שלי לא נגמרת. גם בבית אני זמין" )סא"ל ביחידה מבצעית(;  

בסדר, מה  "אתה מבין שאתה לא נמצא בבית ושיש לזה מחיר. ברור שזה משפיע על המשפחה והילדים אבל
לעשות? מישהו צריך להיות פה... אני לא מסיים לעבוד לעולם. גם בששי שבת. המנהיגות הצבאית זה כל  

 כולך בדבר הזה" )סא"ל בתומכ"ל(. 
רס"ן בגלל שלא רוצים את החיים האלה.... אין בעיה של מוסר -"אני רואה שאנשים לא נשארים בסרן 26

 ב"צוק איתן"...".  עבודה ומחויבות, אבל שזה נדרש. למשל,
"אופק שירות ואופק פיתוח משפיע על המ"פים. המ"פ לא יודע. דורשים ממך לתת את המיליון אחוז   27

למערכת שלא אומרת לך מה יקרה איתך בעוד חודש. רוצים אותך? לא רוצים אותך? לאיזה תפקיד תלך"  
שיש תוכנית סדורה של לימודים, של )קבוצת מיקוד, יחידה מבצעית(; "ידענו לתת את כל כולנו אבל ידענו 

 מסלול שירות. היום אתה נותן את כל החיים ולא יודע מה קורה איתך" )סא"ל ביחידת תומכ"ל(.
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ראשית, כאמור,  לצד ההסבר שנותנים המפקדים ניתן לציין שני הסברים נוספים.  .37

בשנים האחרונות לאור    הטוטאליות של תפקידם מתגברתהתפיסה של מפקדים כי 

נושא האיזון בין  התפתחותו של שיח חברתי וארגוני ב, ההתפתחויות שצוינו. שנית 

רסום מחודש ינואר  את הפמשל, ל בשיח החברתי ניתן להזכיר, )פנאי לבין עבודה  

הצעת  , OECD-כי בישראל שעות העבודה הם הגבוהות ביותר מבין מדינות ה האחרון

, 28עבודה -כתבות בעיתונות שעוסקות בסוגיית פנאיחוק ליום חופש נוסף פעם בחודש, 

קידום מציאות חברתית ומדיניות ממשלתית עמותות וארגונים שמטרתם "

  , פעילות של שדולה29" בין העבודה לחיי המשפחה והפרט המאפשרות ומעודדות איזון

, התפתחות שיח חברתי המייצג ציפייה  ה" "הורות בעידן קרייר בכנסת ציבורית

ניתן לציין  בתוך הארגון  ו .30ל"אבהות חדשה" של מעורבות בחיי המשפחה והילדים

עם שעסק בסוגיה זו, הנחיית מח"א לגבש תוכנית פעולה  פצ"ןאלוף המסמך של  את

, עבודה מטכ"לית בראשות ר' אכ"א  31המלצות בנושא איזון בין חיי משפחה לשירות 

   .משפחה/פנאי –הקודם בנושא איזון קריירה 

החלחול של השיח הליברלי לארגון הצבאי ושל ערכים אינדיבידואליסטים   שלישית, .38

ים  ביחס לסדרים חברתיים וארגוני  של שאילת שאלות ושל ערעור הלך רוחטומן בחובו 

הלך רוח של קבלה בלתי מותנית  בו   ךבסתירה לרעיון הטוטאליות שכרו  זאת. מחייבים 

של הסדר הקיים. ואכן בראיונות עם המפקדים, ניתן לראות כי השאלות שהם מציבים  

מלווה בפוזיציה/עמדה כללית   ,ביחס לטוטאליות הנדרשת מתפקדים והמצופה מהם 

 . 32חינה, של הצבת שאלות וסימני שאלה של ב

 

 : לכך מספר משמעויות ביחס למנהיגות ולפיתוח מנהיגות

ושל המנהיגות הצבאית.   הטוטאליות הינה עיקרון מארגן בארגונים צבאייםכאמור,  .39

  עבור צבאות והוא פונקציונאלי יש לו משמעויות נורמטיביות וערכיות רחבות

חימה  ל ם היאשמשימתו ששולטים על כל תחומי החיים של הפרטים המשתייכים אליו

)משימה המחייבת מחויבות חזקה, הזדהות עם המטרה, מוטיבציה, משמעת וערכים(.  

הציפיות מהמפקדים הן רחבות וכוללניות מבחינת המחויבות שלהם   בזיקה לכך,

 
בשבח העצלות: אולי ";  TheMarker 19/5/2016",  חופש ביום א': מוצר בעייתי באריזה יפה"למשל:  28

אבל יש  -שעות העבודה הארוכות הורסות לכם את החיים "; Mako 6/5/2016 "? הגיע הזמן שנעבוד פחות
"מה  ; YNET ,19/3/2016" כיצד מאזנים בין העבודה לחיים פרטיים";  YNET ,19/3/2016" פתרון

 גלובס. ,28/4/2014 הסיכוי שנלמד מצרפת ונתנתק מהמיילים אחרי העבודה?"

 . 2013למשל, עמותת "כולנו משפחה" שהוקמה בשנת  29
.  ישן" אבות "חדשים"? קצינים לוחמים בין הקריירה הצבאית לאבהותארגון "(. 2008יונה, מ. )  –עירן  30

 . 1-26עמ' , 2מגדר, גיליון 
 חה"א, בית הספר לפיקוד ומנהיגות. איזון קריירה משפחה/פנאי בצה"ל. (. 2015מזור, ה. ) 31
ש  "במלט"ק אתה בונה את עצמך כבן אדם. לחיות קצת את האזרחות ולראות אם זה נכון לך. עד היום י 32

תשובות שאני לא יודע. עד היום לא עניתי על כל השאלות" )מ"פ ביחידה מבצעית(; "לא מבינים כמה  
על המשפחה שלו. מי שבוחר להמשיך קדימה חייב לבדוק.   –ויתורים קצין צריך לעשות כדי להישאר בצבא 

 הוא יצטרך לוותר על המשפחה" )מ"פים בהכשרת תומכ"ל(. 
 

http://www.themarker.com/opinion/1.2947996
http://www.mako.co.il/finances-magazine/Article-fba5ba8c9e67451006.htm?sCh=e6f4709fe5c3c110&pId=532178502
http://www.mako.co.il/finances-magazine/Article-fba5ba8c9e67451006.htm?sCh=e6f4709fe5c3c110&pId=532178502
http://www.mako.co.il/finances-magazine/Article-fba5ba8c9e67451006.htm?sCh=e6f4709fe5c3c110&pId=532178502
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3683830,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3683830,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0%2C7340%2CL-3683873%2C00.html
http://media.wix.com/ugd/5fcdbe_24923a30ba764e81b36f5baaeffa853c.pdf
http://media.wix.com/ugd/5fcdbe_24923a30ba764e81b36f5baaeffa853c.pdf
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חזקה של  הזדהות קיימת ציפייה ל נת נורמות ההתנהגות;מבחי ו לארגון ולאנשיהם 

רגון אתגר שהוא מעל ומעבר  במטרות הא  כך שיראו הארגוןמטרות  המשרתים עם

  יםמפעיל . נוסף לכך, צבאות, כארגונים טוטאליים,למניעים האישיים שלהם

את חברי הארגון תהליך    ומעביריםמוטיבציה לפעולה שהיא מעבר לתגמול החומרי  

  לאחד  –סוציאליזציה שבאמצעותו הופכים הערכים של חברי הארגון ושל הארגון 

   .( 2008יונה,  -עירן)

, יחסם של מפקדים לטוטאליות הנדרשת מהם והמאפיינת את תפקידם  אתעם ז .40

בחינה זו    מלמד כי נדרשת בחינה מחודשת של עיקרון זה והתאמתו לעת הנוכחית.

צריכה להתקיים בשיח פיקודי בין מדרגי שבוחן כיצד ניתן לשמר את עיקרון  

הכוללניות  הטוטאליות בהקשרים בהם הוא נדרש, ובמקביל היכן ניתן לצמצם את 

חשיבותו של שיח פיקודי מעין זה נובעת, בין   ואת המעמסה הרגשית שהוא יוצרת.

 . 33היתר, מהפער המתפתח בין המדרגים ביחס לעיקרון זה בהקשר הצבאי 

כי  בהכרח שאינה מניחה  שיח פיקודי מעין זה צריך להתבסס על תפיסה מורכבת  .41

חיזוק לכך ניתן למצוא   ם.האישיי לצרכיםקיימת סתירה בין הערכים הארגוניים 

. כך, אותם מפקדים עצמם שהציבו סימני שאלה לגבי הנכונות  בדברי המפקדים עצמם

שלהם לקבל את עיקרון הטוטאליות, בה בעת הציגו מחויבות רבה לשירות בצה"ל  

מכאן שיש לבחון את ההקשרים בהם ניתן להפוך את   ולערכי השליחות והתרומה.

ערכי הארגון ומהתרבות הארגונית. למשל, תרבות  הצרכים של הפרטים לחלק מ

שמאפשרת הפרדה בין שעות הפנאי לשעות העבודה, שמצמצמת את העומס על ידי  

 תיעדוף משימות, שמייצרת ביטחון פסיכולוגי ומאפשרת מרחב לטעות. 

שיח בנושא זה צריך להתקיים לאור הבנה כי חוויית הטוטאליות אינה  כמו כן,  .42

תה כבר בהערכת מצב קודמת(. עומס העבודה  ל)תמה שע  ודהקשורה רק לעומס עב

הינו רק מרכיב אחד בתוך תחושת הטוטאליות שיש לה מרכיבים פסיכולוגיים  

לעשיית טעויות, צורך   העדר ביטחון פסיכולוגי –וסוציולוגיים רחבים ועמוקים יותר 

לת  לנהל מתחים בין דרישות וצרכים סותרים, מרחב מצומצם ולגיטימציה מוגב

לגיטימציה מצומצמת להטלת ספק בהחלטות  לבחינה של נורמות ודפוסים ארגוניים, 

הקרבה ללא גבולות. מכאן, ששיח בנושא זה צריך לכלול בירור עמוק של  המערכת, 

המשמעות של חווית הטוטאליות. זאת לצורך גיבוש פרקטיקות ארגוניות לצמצום  

   ליות.המחירים האישיים והארגוניים של מאפיין הטוטא

ת. אך  חשוב לציין כי חלק מהמפקדים נותנים על כך את הדעת ומבקשים לייצר פתרונו  .43

מפקדים מיחידות לוחמות( הוא יציאה ל"אפטר" באמצע    הפתרון המרכזי )אותו הציעו

השבוע. על אף שזו פרקטיקה ארגונית שמטרתה אכן להקל על תחושת העומס היא  

 
למשל, בדבריו של המפקד הבא: "יש לי חצי מיליון שקל להשקיע בשימור  ביטוי לכך ניתן למצוא,  33

והתעצמות של אמל"ח. אמרתי לרמ"דים שלי תהיו סטרטאפיסטים, תשכנעו אותי לשים את הכסף  
אצלכם. קיבלתי אפס רעיונות. זה אכזב אותי. הטענה היתה שאין מספיק זמן, אבל אני לא מקבל את זה. 

בלילה ובשבת. זה מקרה בוחן" )סא"ל  12:00זה הם יעבדו על זה גם בכי אם אנשים אוהבים את 
 בתומכ"ל(. 
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ו, עומס של שעות העבודה הוא רק מרכיב אחד  מהווה רק מענה חלקי. שכן, כפי שהראנ 

 בחוויית הטוטאליות של המפקדים. 

יש לתת את הדעת על הזיקה בין הערעור של המפקדים על הטוטאליות  ולבסוף,  .44

בין התפיסה שלהם כי המוטיבציה של פקודיהם אינה ברורה מאליה  הנדרשת מהם ל 

כך    –בין שתי תפיסות אלו ניתן להניח כי קיימת השפעה הדדית  ועומדת תחת ערעור.

ים מפרשים את  ומתוך עמדה שואלת ומבררת המפקד  יםשמתוך "משקפיים" מערער

המוטיבציה והמחויבות של פקודיהם )ותופסים אותה כלא ברורה מאליה, כמותנית(;  

תפיסת של המפקדים את המוטיבציה והמחויבות של פקודיהם מהווה   -ולהפך

דה מערערת, בוחנת ושואלת גם ביחס לשירות  "מראה" עבור המפקדים ומייצרת עמ

לבחון כיצד למרות קיומה  וספציפית יותר, יש   ם עצמם ולטוטאליות הכרוכה בו.שלה

של עמדה שואלת בקרב המפקדים הם מצליחים לממש את תפקידם המנהיגותי  

 . ביצירת מוטיבציה ומחויבות לשירות, לצה"ל, ליחידה ולמשימה בקרב פקודיהם

המערכתית, חשוב לקחת בחשבון את התפיסות של המפקדים ביחס   ולבסוף, ברמה .45

לטוטאליות כחלק מניהול "משבר הסרנים" המדובר בשיח הצבאי בעת הנוכחית. לרוב  

השיח הארגוני על "משבר הסרנים" מתייחס לשינוי במודל הקבע כגורם עיקרי  

נוי במודל  בהתפתחותו של המשבר. מתוך הראיונות עם המפקדים ניתן לראות כי השי 

הקבע הוא מרכיב אחד )לעתים לא המרכזי( בחוויית השירות ובעיצוב החוזה שבין  

המשרתים לבין צה"ל, בין המשרתים לבין מפקדיהם. לכן על מנת להתמודד עם 

המשבר )הממשי או הנתפס( יש לבחון היבטים עמוקים של התרבות הארגונית  

יחס לשירות שלהם ולהציע  שמעצבת את התפיסות של הקצינים ביחס לארגון וב 

 נורמות ארגוניות חדשות ונוספות המתאימות לעת הנוכחית )כפי שתואר לעיל(.  

 

 שחיקה באמון בכוחם של מפקדים  – אמוןד. 

אמון במערכת    –סוגיה מרכזית שעלתה בראיונות עם המפקדים היא סוגיית האמון  .46

ון שלהם במערכת  האמואמון במפקדים. בתוך כך מציינים הקצינים הזוטרים כי 

ובמפקדים הבכירים נפגע. נוסף לכך הם חשים כי גם האמון בהם כמפקדים, מצד  

 כלומר, הם מתייחסים לפגיעה באמון כ"תופעה" ארגונית מערכתית.    פקודיהם, נפגע.

נראה כי גם המפקדים הבכירים יותר )הסא"לים( מכירים כי קיימת תחושה של חוסר   .47

ם לא מציינים זאת במפורש ולא טוענים באופן ישיר כי  . אף כי הבקרב פקודיהם אמון

קיימת בעיית אמון, הם מתייחסים בהרחבה לצורך בשקיפות, אמינות וכנות מול  

 .  34פקודיהם כמענה לחוסר אמון 

ראשית, תחושת חוסר  המפקדים מציינים שתי סיבות עיקריות לתחושת חוסר האמון.   .48

. בהקשר זה חוסר האמון במפקדים  םוודאות הנובעת משינויים ותהליכים ארגוניי

 
"לפקד שקוף. שקיפות מונעת בעיית אמינות. אף אחד לא יטיל ספק בקבה"ח שלי. שאם תושאל למה  34

עשית ככה? תהיה לך תשובה. ידעו שאם ישאלו יקבלו תשובות. היו קריטריונים סדורים וברורים. מאד  
 קוד שקוף. זה מחזק ולא מחליש" )סא"ל בתומכ"ל(. מאמינה בפי
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על המתרחש בארגון שאותו יוכלו  תחושה כי למפקדים אין מספיק מידע נוצר מתוך  

להעביר ולתווך לפקודיהם. ואף יותר מכך, קיימת תחושה שיש אחרים שיודעים יותר  

. מקור נוסף לתחושת חוסר  35מהם )מפקדים בכירים יותר או אף גורמים מחוץ לצה"ל(

שפקודים אינם סומכים על כוחם של המפקדים מעליהם לדאוג להם א האמון הו 

בהקשר זה יש לציין כתמונת מראה את התחושה הקיימת   .36ולהשפיע בתוך המערכת 

בקרב מפקדים בכירים )תא"לים( בצה"ל כי הטיפול באנשים במסגרת תר"ש גדעון  

המפקדים כי   כפי שבא לידי ביטוי, למשל, בתחושת  הינו "אגרסיבי" מדי ולא רגיש

קיימת מגמה שלא לאפשר מקסום זכויות או לא להתחשב בצרכים וברצונות של הפרט  

  – 2016)מתוך הערכת מצב ממד"ה  המשדרת גישה אינסטרומנטלית כלפי הפרט

 . מימוש תר"ש 'גדעון' בתום השנה הראשונה( 

)או   חוסר האמון במפקדים קשור לשחיקה בכוחם של המפקדיםאם כך, נראה כי  .49

חות לתפיסה של שחיקה(. שחיקה זו נובעת כאמור, מחוסר מידע של המפקדים  לפ

ויותר מכך מתחושה שיש אחרים שיודעים יותר מהם )מפקדים בכירים מהם או אף  

גורמים מחוץ לצה"ל(. וכן מתחושה שאין בידיהם יכולת לדאוג לפקודיהם מול 

    המערכת.

לשני  דים מתייחסים בהרחבה מפקבזיקה לתחושה המתפתחת ביחס לשחיקה באמון,   .50

יצירת  האחד,  –שהם מפעילים ביתר שאת בעת הנוכחית  מנהיגותיים-כלים פיקודיים

. מדברי המפקדים 38שקיפות וכנות מול פקודיהם , והשני, 37וודאות עבור פקודיהם 

עולה כי פרקטיקות אלו נועדו לשמר ולהחזיר את האמון בהם וכן לייצר תחושה של  

 הם. ביטחון בקרב פקודי 

 

 
"חוסר ודאות, לא מקבלים החלטות כמו שצריך. וזה משפיע ישירות על האנשים... אנשים לא רוצים  35

להמשיך בצבא. חוסר אמון בפיקוד הבכיר. זה משפיע על הלמטה. אין לי הסברים לתת לאנשים שלי. גם 
סגירת יחידות, שינוי   –ה המבצעית, בתהליכים של בניין הכוח אני לא נשאר בצבא. חוסר וודאות בשגר

אמל"ח, סגרו בית ספר... וזה משפיע על המנהיגות. אין תשובות מול החיילים הכל מגיע בדקה התשעים"  
)מ"פים בהכשרה קרבית(; "מגלים דברים דרך האינטרנט וזה מייצר בלבול. למשל, העניין של המרפאות, 

גדעון. מקבלים את מרבית המידע מסביב...רואים דברים באינטרנט שקשורים   המשכורות שלנו, תר"ש
לתפקיד. זה גם מוזר כי יכולים לשאול אותך על הדברים האלה ואני יודע בדיוק כמוהם מהמבזק. זה גורם  

לפקפוק ביכולות שלך בתור מפקד אם בחדשות יודעים יותר ממך. אתה מאבד את הסמכות והיכולת"  
 (.)רמ"דים במטה

"הקצינים רוצים לשמוע את התשובה מהבכיר ביותר, מקצין החיל או מרמ"ח תוא"ר. לא כי הם לא  36
סומכים אלא כי תמיד יש תקווה. אחרי שהיה אצל קצין החיל אומר 'עכשיו אני מבין'. שאלתי אותו 'לא  

 (.הבנת לפני זה'? אמר: 'הייתה לי תקווה שמקבל ההחלטה ישנה את דעתו' )סא"ל בתומכ"ל
"העמימות מייצרת פער פיקודי. אני טוען שחייל שאם חייל לא יודע אם מפקד שהוא אמור לסמוך עליו  37

יקפיץ אותו בלילה זה פוגע ביחסי האמון. זה פוגע במנהיגות. מנהיג הוא זה שיש לו את התשובה" )מ"פים  
ארגון  -זר ]להתמודד עם רהביחידה מבצעית(; "צמצום האי וודאות כדי לייצר עוגן בטוח זה הדבר שהכי ע

 ביחידה[ )סא"ל בתומכ"ל(.
"הכי חשוב איתם מבחינת כלים זה כנות. אני לא מחרטט אותם. חבל על האנרגיה של להסתיר, לשקר.  38

זה משהו שהתבגרתי אליו בתפקיד הזה. אם אני לא יודע על מודל הקבע החדש אני אומר להם שאני לא  
האיוש שלו אני אומר שאני לא יודע. זה יותר קל מאשר לעשות דברים   יודע. אם אני לא יודע מה קורה עם

אחרים. זה פותח את השיח בצורה טובה ונהייה יותר" )סא"ל במטה(; "הכלי המנהיגותי הכי חזק זה 
יושרה... לדעת לדבר עם החיילים בצורה אמיתית בלי להגזים... לדבר ישר. הייתי ישר איתם ואין הרבה 

 ... דיבורים באוויר אנשים מאד מרגישים" )מ"פים בהכשרה קרבית(. מה לעשות מול זה
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 : לכך מספר משמעויות עבור המנהיגות הצבאית ופיתוחה

ידע הינו ללא ספק כלי ואמצעי חשוב ביצירת וודאות ותחושת ביטחון. הוא גם אחד   .51

ממקורות הכוח העיקריים של מפקדים, וכפי שעולה מדברי המפקדים תשתית ליצירת  

עותיים של  תהליכים משמבכוחם, ביכולותיהם וביושרם. לכן,   –אמון במפקדים 

מתן ידע נרחב עד    מחייבים)שיוצרים חוסר וודאות, ספקנות, חוסר ביטחון(  שינוי

הנדרשים להוביל את תהליכי השינוי, לתווך אותם לפקודיהם,   כמה שניתן למפקדים

יותר מכך, חשוב כי   לתת להם משמעות ולצמצם את אי הבהירות וחוסר הביטחון.

ביחס לתהליכי    ם מבחינת הידע בו הם מחזיקיםלמפקדים יהיה יתרון על פני פקודיה

השינוי ולתהליכים הארגוניים. מכאן שברמה המערכתית חשוב לייצר למפקדים  

 מקורות מידע רבים עד כמה שניתן. 

ברור שבעת הנוכחית שבה הדינמיות וחוסר הוודאות הם מאפיין ארגוני קבוע  עם זאת,  .52

עמומים  לת להתמודד עם מצבים  לייצר אצל מפקדים יכו)ולא רק בשדה הקרב( יש 

על  אלא גם   .ועם פקודיהם המחפשים תשובות לא רק באמצעות ידע ויצירת בהירות

  מידע מבלי להיכנע לצורך המיידי )והמובן( למלא בידע,  ידי היכולת לחיות בספקות

 . תשובותו

השקיפות היא כלי אחד בארגז הכלים של מפקדים ביצירת   יבזיקה לכך, יש להבין כ  .53

במציאות הארגונית, השקיפות גם  מצד פקודיהם וביצירה תחושה של וודאות.  אמון

לכן יש לסייע  את צרכי הארגון.  תמשרת היא אינה תמיד הכלי היעיל ביותר ולא תמיד  

דאגה   -למפקדים לייצר כלים נוספים מול פקודיהם להחזרת האמון ותחושת הביטחון 

כללי של תהליכים, דוגמה אישית,  לפיתוח הפרט, תמיכה רגשית, שיתוף ברציונאל 

 שיח ערכי ופיתוח יכולות של גמישות וסתגלנות גם בקרב פקודיהם. 

 

 

 ועצמאות חוסן איכות,  – הפיקוד הזוטרה. 
 

ועלתה גם בשנים   בראיונות עם מפקדים בדרגים השונים, שחזרהנוספת   סוגיה .54

. בתוך  המ"כים()בדגש על דרג המ"מ ומקבליו ופיקוד הזוטר בצה"ל  הינה ה קודמות,

חוסן או איתנות המפקדים   -לשני מרכיבים עיקריים כך מתייחסים המפקדים 

 הזוטרים ועצמאותם. 

הטענה העיקרית והבולטת של המפקדים שרואיינו היא כי העצמאות של המפקדים   .55

הזוטרים נפגעת בשנים האחרונות, כמו גם חוסנם )בעיקר מול חייליהם(. רוב  

המערכתי וחשים כי המערכת בעצמה יוצרת בעצמה את   המפקדים מתייחסים להיבט

הפגיעה הזאת באופנים שונים: על ידי התנהלות ריכוזית מדי, על ידי הורדת סף  
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בשולי  . 39הדרישות מהמפקדים, בגלל חניכה צמודה מדי )אותה הם מכנים "חניקה"( 

ם  הדברים עולה הטענה כי חוסנם ועצמאותם של המפקדים הזוטרים קשורה לתהליכי

)אולי גם כחלק משיח בין דורי שקיים תמיד   40חברתיים ולמאפיינים הדוריים בפרט 

 בבחינת "דור הולך ופוחת"(. 

הסבר נוסף שמציעים המפקדים ביחס לפגיעה בחוסנם של המפקדים הוא מאפייני דור   .56

המתגייסים, שלתפיסתם מתקשים לקבל סמכות ולפעול מכוח הסמכות של מפקדיהם  

לה הטענה כי מאפייני דור המתגייסים הוא זה שמחייב את  הישירים. וכך, עו

המפקדים להיות איתנים מבחינה מנטאלית אף יותר מבעבר, אך הם גם אלו שפוגעים  

 . 41בחוסנם של המפקדים ובעיקר ביכולתם לפעול מכוח הסמכות מול פקודיהם 

ות  כי נפגעת איכ שעלתה גם בהערכת המצב הקודמת,   ,בזיקה לכך, עולה גם הטענה  .57

מיוחסת   . גם טענה זו42הפיקוד הזוטר בצה"ל וכי נוצרת בינוניות של כוח האדם

של   בכמות ולא באיכות מערכתישונים כגון עיסוק וחברתיים לתהליכים ארגוניים 

, וירידה  43חוסר יכולת של המערכת לשמר את "הטובים"  ,היוצאים לתפקידי פיקוד

 .44במעמד של צה"ל ובערך השירות בחברה הישראלית 

 
 
 
 
 

 
"אנחנו יותר מדי ריכוזיים ולא מאפשרים עצמאות. לא מייצרים חדוות עשייה. אנחנו לא חונכים אלא  39

משימתך   –חונקים" )סא"ל ביחידה מבצעית(; "אני משתדל שהמפק"צ יהיה הלב של הפלוגה. אתה מפק"צ 
ת. העצמאות שלו והיכולת שלו להוביל דברים זה משהו שאני עוסק בו. זה מתח בין לרכז לתפוס לבד תצפי

לבין לתת להם להוביל ולספוג טעויות. זה מעסיק כל הזמן. איך חונכים טוב ולא חונקים )מ"פ ביחידה 
איך  יותר מדי עוטפים. אם קצין לא מצליח מסתכלים קודם   –מבצעית(; "הפכנו לצבא עם שרוך סגול מדי 

לימדו אותו, איך הכניסו אותו לתפקיד ולא במה הוא טעה. פגענו קצת בעצמאות ובאחריות שדורשים  
מהם... אנחנו מגדלים אנשים תלותיים. עוטפים להם הכל בצלופן, שואלים אותם כל הזמן מה חסר להם. 

על האחריות האישית  השיח הוא 'לא עוזרים לי, לא נותנים לי, לא דואגים לי'... מסתכלים למעלה במקום 
במקום לשבור לו את הרגליים בודקים את המ"פ. ומה  –שלי וזה פוגע בעצמאות.. מ"מ לא מצליח בתרגיל 

  –המ"מ רואה? איזה יופי. הטעות היא של המ"פ שלא חנך אותי. השאלה היא איזה מ"פ הוא יגדל להיות 
 תומכ"ל(.לוקח אחריות או מצפה לחניכה בכל דבר של המג"ד )סא"ל ביחידת 

"זוכר שביקשתי מקצין לצרוב משהו. הוא סימס לי שלא הצליח למצוא דיסק. זה מראה מה ערך   40
  –האחריות של דור. מבחינתו, ברגע שהא סימס לי האחריות עברה אלי... זה נובע מתופעות סביבתיות 

 התרבות הסמארטפונים, הווטסאפים" )סא"ל בתומכ"ל(. 
הכל יקרה... המציאות   -אז לא הוא יתרסק... אם המפקדים יהיו חזקים "צריך קצין שהיה מספיק חזק. 41

אחרת ולכן חייבים מפקדים חזקים יותר, מחוסנים יותר. זה להיות או לא להיות. המפקדים פחות 
מחוסנים היות כי החיילים השתנו" )סא"ל בתומכ"ל(; "יכול להיות שאני רואה מ"מ שלא יודע לגשת 

דבר על איך הוא מפחד להעביר להם עכשיו מסר שלא נשמע להם טוב. למשל מ"מ לחיילים שלו ... אני מ
שאומר לפלוגה אתם לא יוצאים עכשיו שבת ויש מ"מ שמעביר את זה למ"כ שלו כמו איזה מסכן ומתחבא  

 במשרד, או בן אדם שעומד מול כולם וכמו גבר  הוא מסביר )מ"פים בהכשרה קרבית(. 
 בינונית. והם העתיד שלך..." )רס"נים בתומכ"ל(. "שדרת הפיקוד הזוטרה היא 42
"אנחנו מחויבים להוציא הקצאות מסוימות. משמע, אם אני רוצה עכשיו להוציא לקורס מפקדים עשרה  43

אנשים מהמחלקה שלי, אני מוציא עשרים אנשים ואז יוצא לי שהחמישה האחרונים, אני יודע בוודאות 
מראש שהחבר'ה האלה לא מתאימים להיות מפקדים... הם לא   שלא יהיו מפקדים טובים... אתה יודע

מספיק טובים כדי לצאת בתקופה הנוכחית הזאת והם מגיעים לקורס ומגיעים לתפקיד ראשון והם  
מתרסקים, הם מתרסקים" )מ"פים בהכשרה קרבית(; "יש בעיה בצבא. לא מצליחים להשאיר את  

 שמתים לצאת לקורס מ"פים" )סא"ל ביחידה מבצעית(. 2. תמיד לוקחים את מספרי 1הטובים, את מספרי 
"הרבה קצינים בוחרים להשתחרר. קצינים איכותיים שהכרתי, שצפו להם עתיד צבאי. ההסתכלות על  44

הקצין ועל איש הקבע אינה כבעבר... האזרחות קורצת לקצינים ולנגדים ופחות מקדשים את המקום הזה. 
 אנשים איכותיים" )מ"פים בהכשרת תומכ"ל(.זה נהייה מעין מקום מפלט. עוזבים 
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 : לכך מספר משמעויות עבור מנהיגות ופיתוח מנהיגות צבאית
 
הן בהכשרות   – כי פיתוח המפקדים הזוטריםי בחינה עמוקה של תהלראשית, נדרשת   .58

והן תוך כדי תפקיד. חשיבותה של בחינה זו מתחדדת לאור העובדה כי סוגיית הפיקוד  

ופן תדיר בשיח של בא שנמצאתיכולותיו, מאפייניו, איכותו היא סוגיה  –הזוטר 

וכן הצורך בהעברת  לאור מודל הקבע   המפקדים. נוסף לכך, הצערת גיל המפקדים

  הדינמיות של הסביבה בתוכה פועלים צבאות תחומי אחריות למפקדים זוטרים לאור

, תהליכי  כלומר .45מחייבת הרחבת הסמכויות ותחומי האחריות של קצינים זוטרים 

הרחבת מרחב  צריכים להתבסס, בין היתר, על  פיתוח מנהיגות של הדרגים הזוטרים 

  האחריות ותחומי העשייה של המפקדים הזוטרים, לצד הרחבת מרחב הטעות

  מה  ולא  לחשוב איך בנוסף, יש ללמד מפקדים זוטרים )בהקשרים בהם זה מתאפשר(.

. כלומר,  מראש  קבועים נותפתרו  קיימים עם כך שלא להתמודד מנת על לחשוב

 להתמודד באופן אדפטיבי וגמיש עם שינויים דינמיים ומהירים בסביבתם. 

תפיסות המנהיגות בקרב מפקדים  ו המודלים הרחבת מנעדכיוון פעולה נוסף הוא   .59

באופן התואם את יכולותיהם לנוע בין מודלים שונים, ובעיקר לממש מודלים   זוטרים,

כיה וסמכות פורמלית. חיזוק לכך ניתן למצוא בדברי  שאינם מבוססים רק על הירר 

אותם מפקדים הטוענים כי המפקדים הזוטרים מהם חוששים    –המפקדים עצמם 

מהפעלת סמכות מול פקודיהם )ולכן נתפסים בעיניהם כלא איתנים או לא חסונים  

דיים( הם גם אלו הטוענים כי הפעלת סמכות אינה הכלי הפיקודי המתאים או  

"כבר לא מנהיגות של  י ביותר ואף מסמנים כי נדרשת כיום מנהיגות אחרת: האפקטיב 

קדימה הסתער אחרי אלא אשכנע אותך למה צריך להסתער אחרי... יותר דוגמה אישית.  

 )מ"פים בהכשרה קרבית(.   איתנו כל הזמן התעסקו במשמעת"

  –ולא רק היררכיים  –במילותיהם הם, המפקדים מסמנים תהליכים רשתיים  .60

המתקיימים במסגרות שלהם. ולכן רצוי לסייע למפקדים זוטרים ליישם תפיסות  

רשתיות באופן המותאם להקשר הצבאי, לניסיונם וליכולותיהם. למשל, לסייע 

למפקדים הזוטרים לזהות ולקבל קיומם של פקודים מוכשרים ובעלי ידע ולשתפם  

מנהיגות פורמלית  בקידום משימות ומטרות היחידה )גם אם לא נמצאים בעמדות  

ביחידה(, זיהוי פקודים שיכולים לשמש סוכני שינוי ביחידה, הבניה וחיזוק של עבודה  

בקבוצה כתשתית לקיומה של מנהיגות משותפת, איתור רשתות התייעצות ביחידה  

 ושימוש ברשתות אלו לצורך מימוש תהליכים ביחידה ועוד. 

פתח ביחס לאיכות המפקדים  יש לתת את הדעת על הדימוי המת –ברמה המערכתית  .61

כבר בהערכת מצב קודמת מצאנו כי מתחיל להתפתח שיח ארגוני    הזוטרים בצה"ל.

דימוי של בינוניות,  המכיל בתוכו דימוי של בינוניות בכל הקשור לכוח האדם בצה"ל. 

 
מגישה מסורתית של הרחבת הידע   –בתורת המנהיגות של צבא ארה"ב, למשל, מדובר על שינוי גישה  45

והכישורים ככל שעולים בסולם הדרגות לגישה של הרחבת הסמכויות ותחומי האחריות לדרגות ארגוניות  
הפגין יוזמה ולהגיב במהירות לאירועים עם הדרכה  זוטרות. ההבנה היא שקצינים זוטרים נדרשים ל

 מועטה של מפקדים בכירים. 
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רים(  שעלול לחלחל גם לחיילים, יפגע ביכולת המנהיגות של המפקדים )בעיקר הזוט

  ים ועל האופן בו הפקודים תופסים את מפקדיהם.יבטים סמבולישמבוססת גם על ה

שיח   –בהתאם לכך, חשוב להציע ולייצר ברמה הארגונית שיח חלופי לשיח הבינוניות 

המדגיש את המחויבות והשליחות של המפקדים המשרתים בצה"ל, את הבחירה  

 במפקדים איכותיים, את תהליכי ההכשרה של המפקדים ועוד. 

 

 חברה: מעורבות הורים ותקשורת  –א יחסי צבו. 

-סוגיה נוספת אליה התייחסו מפקדים בהרחבה הינה המעורבות של גורמים חברתיים .62

אזרחיים בהחלטות פיקודיות. בעיקר הדגישו המפקדים את מעורבות ההורים  

כמשפיעה על תפקידם כמנהיגים וכן את החשיפה התקשורתית הרחבה, שמתעצמת  

בהקשר זה הטענה   .46יות המייצרות זמינות ומיידיות לאור התפתחויות טכנולוג 

  ה התקשורתית מייצרתפהעיקרית של מפקדים היתה כי המעורבות של ההורים והחשי

זו   יותר מצדם. מעבר לכך, כפי שהוזכר לעיל, מעורבות  חשש וצורך בהתנהלות זהירה

   .יוצרת בקרב המפקדים חוויה של עומס )בעיקר מנטאלי ורגשי( 

שנה   20-חברה על צה"ל ועל מפקדיו אינן עניין חדש. ב-יחסי צבא  ההשלכות של .63

האחרונות צה"ל עוסק בהשלכות אלו באופן תדיר ויחסי צבא חברה הינה סוגיה  

הנמצאת על סדר היום הצה"לי מתוך הבנה כי תהליכים חברתיים משפיעים על צה"ל  

בהערכות מצב  עם זאת,   לצה"ל, כצבא העם, השפעה על החברה הישראלית. –ולהפך 

של מעורבות הורים  –בתחום המנהיגות שנערכו בשנים קודמות לא עלו סוגיות אלו 

כמוקדי התמודדות של מפקדים. מפקדים לא התייחסו    – ושל חשיפה תקשורתית

לכן,   למעורבות זו כתהליך משמעותי המשפיע על תפקידם, על אופן התנהלותם.

סוגיות אלו בשנה הנוכחית אומרת    הבחירה של רבים מהמפקדים שרואיינו לציין

 דרשני. 

הסבר אפשרי לתחושה הגוברת של המפקדים כי מעורבות של גורמים אזרחיים   .64

ההתגבשות של חיילי החובה כסקטור   -משפיעה על תפקידם כבר נידונה לעיל והיא 

נראה כי אירוע החייל    (.2016בהיר, -ריבנאיר הזקוק להגנה )ו ויותר מכך, כסקט מובחן

השפיע על התודעה הזו וחיזק את תפיסת החיילים   –אלאור אזריה  –מחברון   היורה

ובהמשך לכך העצים את מעורבות ההורים. ניתן להניח כי   47כסקטור "מוחלש" 

 
"התערבות מאסיבית של ההורים. מניחים שהשיחה מוקלטת"; "אתה מוצא את עצמך מתכתב   46

  –בווטסאפ ומעדכן שהילד שלהם הצליח במבחן, שהוא לא ישן טוב בלילה ושלא יתנו לו לנהוג. והפוך 
שרים אליך. יש לזה היבטים חיוביים אבל צריך לדעת לאזן את זה. שמעתי  הורים פונים אליך ומתק

למה הילד לא יצא הביתה. והמעורבות הופכת להתערבות". )מ"פים ביחידת הכשרה   –שהורים מתלוננים 
קרבית(; "הורים היום מעורבים בהכל. שולחים לי ווטסאפים. מקבל שיחות מהורים... הורים מתקשרים  

, למג"ד. וזו התמודדות. צריך לדעת להיזהר. הכל מוקלט. צריך לדעת לדבר עם הורים"  למ"פים, לסמג"ד
 )סא"ל בתומכ"ל(.

חיזוק לטענה זו ניתן למצוא בדבריו של אחד המפקדים שרואיינו שטען באופן ישיר כי "מעורבות הורים   47
האחרונות עלו כמה נמצאת פה חזק. היום הורים מתקשרים על כל דבר שחייל לא מרוצה.... בשנתיים 

אירועים לתקשורת ששמו את החיילים במוקד. כמו אלאור אזריה אבל לא רק. המסר מתוך זה הוא 
שהילדים שלהם עוברים וחשופים לדברים לא פשוטים בצבא. והורים מרגישים צורך להיות יותר מעורבים  
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התפתחות זו מתחברת למגמה חברתית רחבה יותר של שינויים בדפוסי היחסים בין  

הורים   – ליקופטר"הורים לילדיהם ובעיקר להתפתחות של דפוס המכונה "הורות ה

מעל ילדיהם, מגוננים עליהם, מתערבים בכל דבר שהם   "רחפיםהמתוארים כ"מ

 .  48עושים, מקבלים החלטות עבורם ומסירים מדרכם כל מכשול 

 

 :לכך מספר השלכות עבור תהליכי פיתוח מנהיגות

)עיסוק זה כבר מתקיים   חברה כבר בדרגים זוטרים-נדרש עיסוק ביחסי צבא .65

מתוך הראיונות נראה כי ההשלכות    המפקדים הבכירים יותר בצה"ל(.בהכשרות של 

של השינויים ביחסי צבא חברה משפיעים על המנהיגות הצבאית בחיי היום יום ולא  

מפקדים נדרשים ליכולת  רק על מפקדים בכירים ולא רק ברמה המערכתית. בתוך כך  

ם להשפיע על להכיר ולמפות את הגורמים בסביבה האזרחית והחברתית שעשויי

 תפקידם.  

גבולות  "נוסף לכך, נדרשת מהם הבנה כי בין צה"ל לבין החברה הישראלית קיימים  .66

, תנועות חברתיות(  תקשורת כך שהפעולה של גורמים חברתיים )הורים,   חדירים"

להתנהלות של מפקדים   –עשויה להשפיע על ההתנהלות הנדרשת ממפקדים ולהפך 

 מעבר לצה"ל.  ישנן השלכות מעבר ליחידה ואף

ולבסוף, מפקדים צריכים להכיר ולהבין התפתחויות ומגמות בחברה הישראלית שיש   .67

להם השלכה על צה"ל ועל המפקדים. כך, למשל, כפי שעלה לאורך המסמך בהקשרים  

עיסוק גובר בזכויות   , בין היתר,המייצרים התפתחותם של ערכים ליברליים –שונים 

ופעולה חברתית שמטרתה להגן על הפרט ועל   יליםהפרט ובתוך כך גם בזכויות החי

 וכיוצא בזה(.  זכויותיו )כולל מעורבות הורים, תביעה לשקיפות מצד צה"ל והמפקדים

 

 ערכים דמות ו ז. 
 

עיסוק בערכים הוא תחום נוסף אליו התייחסו מפקדים בהרחבה כחלק מעיסוקם   .68

מרכיב מרכזי  מנהיגותי בשנה החולפת. כמובן שעיסוק בערכים הוא  -הפיקודי

קדים כמנהיגים צבאיים, ובעיקר בצה"ל כצבא העם. אך לאורך  ל מפבתפקידם ש

השנים ניתן לראות שונות בשיח של המפקדים בהתייחס למרכיב הערכי כחלק  

-ישנן שנים בהן מרכיב זה נוכח ומודגש מאד בשיח הפיקוד  –מתהליך המנהיגות 

. בשנה  49את כתמה מרכזית וחוזרת מנהיגותי לעומת שנים בהן מפקדים לא מציינים ז

והעיסוק בערכים הוצג כעניין   שה בדברי המפקדיםגהנוכחית, כאמור, תמה זו הוד

 
היום חייל יכול לצלם לאימא כדי לגונן על הבן שלהם. למשל, מפני משפטים. זה גרף שעולה משנה לשנה. 

 שלו מה הוא אוכל ואיפה הוא ישן" )סא"ל ביחידה מבצעית(.
 . 2004בשנת   הארה אסטרוף מראנו המושג "הורות הליקופטר" הוצג לראשונה על ידי הפסיכולוגית  48
לרוב, כאשר המפקדים אינם מדגישים את ההיבט הערכי בתפקידם המנהיגותי הם מדגישים את   49

קצועי כמרכיב המרכזי בתפקידם ועושים פיצול והפרדה בין ערכיות למקצועיות )כשני המרכיב המ 
 מרכיבים נפרדים, לעתים מתחרים, של מנהיגותם(.
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השינוי במודל הקבע ושינוי  –ובעיקר  וחברתיים ייםהכרחי לאור תהליכים ארגונ

   של המתגייסים.החברתיים בערכים 

כי קיימת תפיסה בקרב    הוזכרכבר   ,לגבי השינוי בערכי בני הנוער המתגייסים לצה"ל .69

חלק מהמפקדים לפיה בני הנוער כיום אינם מחויבים לשירות בצה"ל כבעבר ואינם  

)ולא רק בהקשר של   הדימוי ביחס לבני הנוער  ,. ככללתחושת שליחות מונעים מתוך 

נראה כמייצר צורך בקרב המפקדים לעסוק בסוגיות ערכיות  מוטיבציה לשירות( 

  .50י כמנהיגים בצה"ל ולהדגיש את תפקידם החינוכ

נראה כי מפקדים חשים כי מודל הקבע החדש מחייב    –לגבי השינוי במודל הקבע  .70

את    –"להזכיר" או להנכיח מחדש את המרכיב הערכי של שירות הקבע  םתוא

. בהתבוננות סוציולוגית ניתן לומר כי כניסתם של עקרונות של  51השליחות והתרומה 

כפי שבא לידי ביטוי בהגברת  כפי שבא לידי ביטוי  רות הקבע )יכלכלת שוק לצה"ל ולש

הארעיות הקשורה לחלוקה בין קבע ראשוני למובהק, השוואה לסקטור הפרטי  

באמצעות צמצום הפנסיה התקציבית, ניהול על פי שכר ועוד( מייצרים "תגובת נגד"  

  של שיח ערכי ביחס לשירות הקבע. זאת כדי לאזן בין מה שנתפס כשני קצוות סותרים

     בין שליחות למשלח יד. –

ההתייחסות הרבה של מפקדים לדוגמה  הסוגיה הערכית הינה ביטוי נוסף להדגשת  .71

דוגמה אישית הינה כלי מנהיגותי מרכזי, ואף   .52מרכזי   מנהיגותי-אישית ככלי פיקודי

אתוס בהקשר הצבאי שבו למנהיגות מרכיבים סימבוליים משמעותיים. עם זאת,  

)בשונה משנים קודמות בהן היא לא   הנוכחיתלהדגישה בשנה  הבחירה של מפקדים

המשמעות הייחודית  הועלתה כתמה מרכזית בראיונות עם מפקדים( מעידה על 

סוגיות ערכיות מעסיקות את    , כאמור,שמפקדים מעניקים לה בעת הנוכחית שבה

   המפקדים ביתר שאת.

כמעט ולא   תרחשו בצה"לשה עם זאת, בהקשר זה חשוב לציין כי אירועים לא ערכיים .72

. בתוך כך  או כגורם משמעותי לעיסוק בערכים הוזכרו על ידי המפקדים כבסיס

אירועים של הטרדות מיניות ומקרה החייל היורה מחברון, שיכלו להוות תשתית  

.  53חשובה לעיסוק בערכים, כמעט ולא עלו בגלוי בדברי המפקדים בהקשר הערכי 

 
שלא יצאו דגנרטים לאזרחות... שאת רואה איך הנוער שלנו... איך אנשים מתנהגים במדינה. אולי לא  " 50

ל הוא יחנך את הילדים שלו להרים את הזבל יצא פרופסור שימציא תרופה לסרטן, אולי ירקן, אב
מהרצפה, ולא לזרוק את השקית במבה מחוץ לפח... בטווח הרחוק, כן,  אתה מחנך את האנשים להיות  

 )מ"פים בהכשרה קרבית(.  "אנשים קצת יותר טובים, שלא ידקרו מישהו על מקום חניה
מה לדבר על שכר.  שיאמינו במה שהם  שמדברים על מודל הקבע החדש אפשר לדבר רק על ערכים, אין" 51

שאין להם ארץ אחרת    -עושים, את התרומה וההשפעה; "כמפקד אתה זורע משהו אצל הקצינים הצעירים 
 )סא"לים בתומכ"ל(.  וזה התור שלהם..."

"דוגמה אישית זה הכלי היעיל ביותר לרתימה. להראות שאתה חלק מרעיון ושאתה מאמין בו" )סא"ל  52
לא על חשבון משמעותית, אבל בסוף מסתכלים על אף ובודקים את זה   -עית(; "דוגמה אישיתביחידה מבצ

באמת אתה? אם אתה מתכוון למה שאומר" )סא"ל בתומכ"ל(; "קריטי, קריטי, קריטי זה דוגמה אישית"  
 )מ"פ ביחידה מבצעית(.

רכים. מדברים על זה די  כיוצא דופן, שאינו מעיד על הכלל, ניתן לציין את דברי המפקד הבאים: "ע 53
הרבה לאחרונה. צריך. מה לעשות. מדברים על זה הרבה בשיח הפיקודי גם לאור הטרדות, זה לקח..."  

)סא"ל בתומכ"ל(. לעומת זה מדברי המפקד הבא כי גם שמוזכר אירוע בלתי ערכי )מקרה אלאור אזריה( על 
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עים לא נורמטיביים, ובעיקר מקרה אירוע החייל  במקרים מסוימים אף נראה כי אירו

  .54השיח הערכי בין מפקדים לפקודיהם  היורה מחברון, אף חסמו את הדיון ואת

מיעוט העיסוק באירועים אלו מעלה את השאלה מדוע מפקדים בוחרים לעסוק   .73

בנושאים מסוימים ולהימנע מעיסוק בנושאים אחרים. ניתן להעלות מספר הסברים  

ת, הימנעות משיח בנושאים אלו יכול לבטא תגובת נגד )אולי אפילו מחאה(  לכך. ראשי

. הסבר  55לשיח הציבורי והארגוני האינטנסיבי שמתפתח בעקבות אירועים מעין אלו 

שיח זה   –אחר הוא הקושי של מפקדים לנהל שיח על אירועים ערכיים מסיבות שונות  

תפס כמורכב מדי במקום בו  עלול להיתפס כ"מפריע" לפעילות המבצעית, עלול להי

נדרשת בהירות, עלול להיתפס כפוליטי או כבעל פוטנציאל לגלוש לפוליטיקה )ובכך  

  לפגוע בממלכתיות של צה"ל, "לסמן" את המפקד כבעל דעות פוליטיות מסוימות וכו'(.

ובהסתכלות כוללת יותר, ייתכן כי התחושה של מפקדים כי נשחק כוחם מול פקודיהם  

מורכבות  אורך המסמך( מקשה גם הוא על יכולתם לקיים שיח ערכי בעל )כפי שעלה ל 

 מנטאלית, חברתית ופיקודית.  

הימנעות משיח ערכי נוכח אירועים לא נורמטיביים, שמקבלים בולטות בשיח  עם זאת,  .74

לכן היא גם   הצבאי והציבורי, עלולה להיתפס כשיח מתחמק או אפילו כלא אותנטי.

האישית אותה מדגישים המפקדים ככלי מנהיגותי  עלולה לשחוק את הדוגמה 

משמעותי עבורם. כדי למצות את הדוגמה האישית כחלק מהמנהיגות הסימבולית של  

מפקדים צריכה להיות הלימה בין המסרים של המפקדים לבין ההתנהלות שלהם.  

מכאן, שדווקא ההדגשה של המפקדים כי בעת הנוכחית הם עוסקים בסוגיות ערכיות,  

ת עיסוק ולמידה מתוך אירועים לא ערכיים. באופן הזה מפקדים יכולים לטעון  מחייב

במשמעות את הטענה החשובה שהועלתה על ידם לפיה עיסוק בערכים הינו חלק  

 מרכזי בתפקידם כמנהיגים צבאיים. 

 

 : לכך מספר משמעויות עבור תהליכי פיתוח מנהיגות

לקיים שיח ערכי   ים את היכולתכחלק מתהליכי פיתוח המנהיגות יש לפתח אצל מפקד .75

המכיל גם עיסוק באירועים בלתי ערכיים המתרחשים בצה"ל. זאת על אף המורכבות  

 
אינו עושה בו שימוש כאירוע ללמידה, ידי המפקד הוא מרחיק בין אירוע זה לבין המתרחש ביחידתו ו 

לחינוך ולפיתוח ערכי בקרב פקודיו: "אתה לוקח את המקרה של אלאור אזריה. היחידה אצלנו שונה. ברור 
לחיילים איך צריך לפעול. מחר אני מביא את תום נאמן ]המ"פ של אלאור אזריה[ לקורס לא לדבר על 

תי להביא אותו על האומץ שלא בלחימה... השיח לא יהיה  אלאור אזריה כי לחיילים שלנו אין דילמה. בחר
 על האירוע עצמו" )סא"ל ביחידה מבצעית(. 

צריך לדבר כמ"פ ולעצור דעות קיצוניות. לדבר, לפתוח, לשמוע את הדעות  –"מקרה אלאור אזריה  54
ל שיח  שלהם. צריכים לדעת לתת את הכלים. מ"מים לא יודעים להתמודד עם זה"; "היום מאד קשה לנה

היה קשה לדבר על זה בגלל התקשורת וגם בגלל  –שלא נופל על שסע, משהו נוראי כזה. גם אלאור אזריה 
 מה שחיילים חושבים. שלא יחשבו שאני שמאלני" )מ"פים ביחידה מבצעית(.

בקבוצת מיקוד עם מפקדים בהכשרה קרבית בה דווקא כן עלה באופן ישיר וברור  ביטוי לכך ניתן למצוא 55
רה אלאור אזריה כאירוע המשפיע על המפקדים ועל פקודיהם. אותם מפקדים ציינו כי "מקרה אלאור  מק

אזריה העלה סימני שאלה על הגיבוי של מפקדים" וכי "נוצר משבר מסוים סביב האירוע". עוד הם ציינו כי  
ר על זה לסדר  דיברו על האירוע עם החיילים בהרחבה וכי חייבו אותם לדבר על זה "כי אי אפשר לעבו

היום". בהמשך לדברים אלו ביקש אחד המפקדים בקבוצה להסיט את הדיון מהנושא בטענה )כמעט 
מחאה( כי "המיקוד לא צריך להיות באלאור אזריה. לא כל אתגרי המנהיגות זה סביב זה. אסור להתעלם 

 מזה כי החיילים מושפעים מזה, אבל הזרקור לא צריך להיות על זה". 
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פיתוח יכולת לקיום  . 56הטמונה בעיסוק מעין זה, בעיקר בהקשרים של פעילות מבצעית 

פיתוח מודעות ותפיסה בקרב מפקדים  שיח ערכי מורכב כולל מספר היבטים. 

מוסרית כחלק בלתי נפרד מהפעילות הצבאית והמבצעית   לחשיבות של התנהלות

בזיקה לכך,    בכלל, ובצה"ל כצבא העם המייצג את הטוב ש"ברוח האומה" בפרט.

הציפייה מצה"ל, מפקדיו וחייליו להתנהלות ערכית גדולה יותר מהציפייה הקיימת  

  ממוסדות חברתיים אחרים. וכן, התנהלות ערכית של מפקדים וחיילים היא בסיס

   לגיטימציה מרכזי לפעילות צה"ל בכלל ולפעילות המבצעית בפרט.

 

"אומץ מוסרי" כחלק מהמרכיבים  בהמשך לכך, ניתן לאמץ מצבאות זרים את המושג  .76

כך, למשל, על פי צבא בריטניה אומץ מוסרי הוא  שיש לפתח בקרב מנהיגים צבאיים.  

ת. אומץ מוסרי הוא  הנכונות לבצע את ה"דבר הנכון" ולקבל החלטות גם כשהן קשו

הוא המרכיב היסודי אשר בו תלויה למעשה רוח הלחימה  ו הבסיס לערכים אחרים

תשתית משמעותית לפיתוח "אומץ מוסרי" הוא בירור ויצירת   וההצלחה המשימתית.

בהירות של מפקדים ביחס לערכים האישיים שלהם, המנחים אותם בפעולתם, תוך  

במקביל למרכיבים התפיסתיים, יש להקנות   .חיבור ערכים אלו לערכים הארגוניים 

פיתוח כלים שמטרתם   למפקדים כלים קונקרטיים לניהול שיח ערכי עם פקודיהם.

לעזור למפקדים לנהל שיח ערכי ולמצות את ההבנות הערכיות מתוך המשימה נעשה  

לרוב במסגרת ההכנה המנטאלית לפעילות הבט"ש באיו"ש. תהליך דומה חשוב לקיים  

 מות אחרות וכן כחלק מהכשרות היסוד של המפקדים. גם במשי 

 

 

 2017המנהיגות הצבאית בשנת  –סיכום  .ד
 

זאת מתוך   .2017חלק זה יתמקד באפיון המנהיגות הצבאית בעת הנוכחית, בשנת  .77

היא דינמית ומשתנה בזיקה להקשר   –המנהיגות הצבאית הינה הקשרית הנחה כי  

שפעת מהאופן בו מפקדים תופסים  יותר מכך, היא מו  בתוכו פועלים מפקדים.

 ההקשר המבצעי, הארגוני והחברתי.   –ומפרשים את ההקשר בתוכו הם פועלים 

  משמעויות יישומיותביחס לסביבה בתוכה הם פועלים  של המפקדיםלשיח ולתפיסות  .78

שכן הן מעצבות את מרחב הפעולה של מפקדים, את דפוסי   לתחום המנהיגות הצבאית

ואכן, מדברי    שהם מיישמים בתפקידם כמנהיגים צבאיים.הפעולה והפרקטיקות 

המפקדים ניתן לראות כי יש השפעה רבה לאירועים ותהליכים בתוך צה"ל ומחוצה לו  

גם מפקדים זוטרים, שלרוב מרחב  על המנהיגות הצבאית. בתוך כל בולט כי  

ההתייחסות שלהם מצומצם יותר ומתמקד בעיקר ביחידה, חווים את השלכות  

 
ם הטמונים בשיח ערכי  לות מבצעית קשור להיבטים הפוליטייבשיח ערכי בהקשר של פעי  המורכבות 56

והחשש מפני הכנסת דעות פוליטיות של מפקדים או של החיילים לתוך השיח בצבא שהוא ממלכתי. וכן,  
לריבוי הגורמים והשיקולים שיש להכניס לתוך השיח דווקא בהקשר שבו נדרשת בהירות ופשטות עבור  

 ם ויצירת מסר ברור ומדויק.החיילי
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)על תחומי העיסוק   עים והתהליכים הארגוניים והחברתיים על תפקידםהאירו

שלהם, על מוקדי ההתמודדות שלהם, על יחסיהם עם פקודיהם(. מפקדים בכל  

הדרגות ובכל הסביבות ציינו כי תהליכי הקיצוץ, השינוי במודל הקבע, עומס  

ית  חברה )מעורבות הורים, חשיפה תקשורת -המשימות, התפתחויות ביחסי צבא

 מנהיגותי.  -גוברת( משפיעים על תפיסותיהם את השירות ועל תפקידם הפיקודי

נוסף לכך, מניתוח דברי המפקדים ניתן לראות כי אירועים נוספים משפיעים אף הם   .79

על המפקדים. זאת למרות שלא צוינו באופן מפורש על ידי המפקדים ככאלו שהשפיעו  

מכאן,   מחברון הוא דוגמה בולטת לכך. עליהם או על יחידותיהם. מקרה החייל היורה

הקיים   נדרשים לזהות גם את השיח הסמוישמפקדים והעוסקים בפיתוח מנהיגות 

 בארגון על מנת להתמודד באופן מיטבי עם ההשלכות של אירועים ותהליכים אלו. 

מאפיינים  הסתכלות אינטגרטיבית על הממצאים )התמות( ניתן לציין מספר  מתוך  .80

 . יגות הצבאית בעת הנוכחיתבולטים של המנה

 

הגבולות   – חלחול ערכים חברתיים לצה"ל והשלכותיהם על פיקוד ומנהיגות . א

ה"חדירים" בין צה"ל לחברה הישראלית ומודל "צבא העם" מייצרים השפעה 

מתוך התמות השונות  הדדית קבועה של החברה על צה"ל ושל צה"ל על החברה.  

מתגברת ההשפעה של ערכים    כחיתבעת הנו ודברי המפקדים ניתן לראות כי

זאת כפי שניתן   אופיו של צה"ל ובתוך כך גם על המנהיגות הצבאית. חברתיים על

לראות מדפוסי הפעולה של חיילים ומפקדים ברשתות החברתיות, מהתפיסות של  

הטוטאליות של הארגון  , מהערעור על מפקדים ביחס למוטיבציה של החיילים 

ם אזרחיים בפעולות של צה"ל ומהמפקדים  הצבאי, מהמעורבות של גורמי

 ומהתפתחותם של יחסים "חוזיים" בין מפקדים לפקודיהם. 

 

להתגברותו של שיח ליברלי בחברה הישראלית  התפתחויות אלו קשורות כולן 

חופש בחירה,  ערכים של  ושל החלחול של שיח זה לתוך צה"ל בהיבטים שונים.

  , שמירה על זכויות הפרטשל מוסדות  , ערעור על כוחם וסמכותםםאינדיבידואליז

עומדים בבסיס   ,והגנה מפני פגיעה בזכויות אלו על ידי המדינה ומוסדותיה

ההתפתחויות שצוינו לעיל )שימוש ברשתות חברתיות, מעורבות גורמים אזרחיים  

 בהתנהלות של צה"ל, עמדה מערערת וכו'(. 

 

  הארגוניות הנדרשות  ההתאמות לכל אלו השפעות עמוקות המחייבות בירור לגבי

מהן ההתאמות הנדרשות ובאיזה הקשרים ניתן ליישמן לעומת הקשרים בהם   –

בירור   יש להמשיך ולשמר עקרונות פעולה, נורמות וערכים ארגוניים מסורתיים.

זה נדרש למרות מאפייניו הייחודיים של צה"ל והחשיבות של שמירה על תרבות  

בטווח  לצורך מימוש משימתו.  ונקציונלייםהפארגונית, נורמות וערכים ייחודיים 

בין תרבות,   קשה יותר ויותר ליישב ולהתמודד עם הפער ההולך וגדלהארוך יהיה 
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כך, למשל, הערעור על   נורמות וערכים חברתיים לבין אלו הצה"ליים.

, בין היתר, מכך שקצינים מודעים לפער  ן באופן נרחב לעיל, נובע הטוטאליות, שנדו 

רמות חברתיות )שמקדמות יותר ויותר את האיזון בין עבודה לבין  הנוצר בין נו

ת מחויבות  ואת החופש של הפרט( לבין הנורמות הצבאיות שמעודדו   פנאי

 טוטאלית לשירות הצבאי. 

 

קיומה של עמדה מערערת עלתה    – מנהיגות בתוך הקשר של עמדה "מערערת" . ב

ה הקיימת גם בקרב  לעמד בתמות שונות שצוינו על ידי המפקדים. הכוונה היא 

ביחס לנורמות  )בעיקר הזוטרים יותר(   הפקודים וגם בקרב המפקדים עצמם

)וחברתיים( קיימים. זו עמדה שאינה לוקחת כמובן מאליו את   וסדרים ארגוניים

הסדרים הארגוניים ומציבה סימני שאלה לגביהם. כך למשל לגבי הטוטאליות של  

המאפיינת אותו, ביחס   להיררכיהו  ןביחס לחלוקת הכוח בארגוהארגון הצבאי, 

 ועוד.   , ביחס לשירות הצבאי ומשמעותולכוחם של המפקדים, ביחס לסמכותם

 

. האחת, עמדה קיומה של עמדה מערערת מתקיים בשתי משמעויות עיקריות

מערערת של פקודים מול מפקדיהם. השנייה, עמדה מערערת של המפקדים עצמם.  

  את –בתוכו המפקדים פועלים המרחב  שתי המשמעויות הללו מעצבות את 

המנהיגותיים שלהם )כפי שיפורט בסעיף הבא(, את יכולתם לתווך  מקורות הכוח 

לפקודיהם את המציאות ולהשפיע על תפיסת המציאות, את הציפיות ההדדיות  

 . םבינם לבין פקודיהם ואת יחסי האמון ביניה

 

עמדה מערערת בקרב  כי  מעבר למשמעויות הספציפיות והקונקרטיות ניתן לראות  

למשל, הראינו   דרכם הם מפרשים את המציאות. "משקפיים"המפקדים מייצרת 

כי קיימת השפעה בין הערעור של המפקדים על הטוטאליות הנדרשת מהם לבין  

התפיסה שלהם כי המוטיבציה של פקודיהם אינה ברורה מאליה ועומדת תחת  

מדה שואלת ומבררת המפקדים  ערעור. כך שמתוך "משקפיים" מערערים ומתוך ע

מפרשים את המוטיבציה והמחויבות של פקודיהם )ותופסים אותה כלא ברורה  

 מאליה, כמותנית(. 

 

ולבסוף, עמדה מערערת, המציבה סימני שאלה גם מעצבת את היחסים בין 

המפקדים לפקודיהם ובין הפרט לבין המערכת. נראה כי היא יוצרת יחסים בעלי  

. כלומר יחסים המבוססים על התניות, על משא ומתן ואולי  מאפיינים "חוזיים"

 אף מיקוח. 

 

מתוך דברי   – שחיקת מקורות הכוח המסורתיים של המנהיגות הצבאית .ג

הן   –המפקדים עולה כי חלק ממקורות הכוח המסורתיים של מפקדים נשחקים 
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  לאור תהליכים חברתיים והתפתחות ערכים חברתיים ליברליים )כפי שצוין לעיל(

והן לאור תהליכים ארגוניים )בדגש על תהליכי השינוי והקיצוץ הנרחבים(. בתוך  

כך ניתן לציין כי מפקדים חשים שכוח הסמכות הפורמלית שלהם נשחק )לאור  

השינויים במאפייני המתגייסים, המעורבות הגוברת של ההורים, השפעה של  

כוחם  לפקודיהם(; ש מקורות סמכות חיצוניים, השינוי ביחסי הכוח בין המפקדים

כמומחים בעלי ידע נשחק )לאור הצטמצמות פערי הידע בינם לבין פקודיהם ושפע  

לארגון(; שיכולתם להניע מתוקף ערכים משותפים נשחקת   ץהמידע הקיים מחו

)לאור תפיסתם כי נשחקת המחויבות והמוטיבציה לשירות צבאי בקרב פקודיהם(;  

ות או התייחסות בקרב פקודיהם )לאור  ולבסוף כי הם לא מהווים מודל להזדה

ל ולאור קיומה של עמדה התפיסה כי קיים שינוי במעמדם של מפקדים בצה"

מערערת וביקורתית בקרב פקודיהם ולפער המתפתח בין ערכים ונורמות צבאיים  

 לאלו החברתיים(. 

 

נראה כי המפקדים מיישמים פרקטיקות שונות על מנת לשמר את מקורות הכוח  

)כפי   ים ולצד זאת לייצר מקורות כוח חדשים המותאמים לעת הנוכחיתהמסורתי

הדוגמה האישית  שהם תופסים ומפרשים אותה(. כך, למשל, מפקדים הדגישו את  

)שבהקשר הצבאי היא ביטוי מרכזי לכוחו של המפקד כמודל להזדהות(, את 

  מול פקודיהם )על מנת לייצר שיח ערכי משותף ככלי העיסוק והשיח הערכי

להנעה(, את השיווק ככלי המאפשר להם "להראות" או "להוכיח" לפקודיהם שהם  

. הכלים הללו מייצגים את המנהיגות המסורתית הנשענת על היררכיה  דואגים להם

 ברורה בין המפקדים לפקודיהם.  

 

לצד זאת המפקדים מציינים כלים נוספים המשקפים תפיסות רשתיות יותר  

ת הנוכחית. הכלי המייצג תפיסה זו באופן בולט  שלתפיסתם מתאימות יותר לע

 הוא השיח עם הפקודים אותו ציינו המפקדים כפרקטיקה מרכזית להנעה. 

 

התפתחות דפוסים   – התפתחות של רשתיות כמאפיין ארגוני וכדפוס מנהיגות . ד

הצבאית קשור באופן הדוק   רשתיים של הפעולה הארגונית ושל המנהיגות

מנו לעיל, כמו גם להתפתחויות טכנולוגיות מואצות.  להתפתחויות החברתיות שסו 

  גםמתוך דברי המפקדים ניתן לראות כי הם בעצמם מסמנים שנדרשים כיום 

מודלים רשתיים של מנהיגות ומודלים משתפים. זאת למרות המאפיינים  

הייחודיים של הארגון הצבאי המקשים על יישומם של מודלים מעין אלו. מודלים  

על השפעה משותפת, על חלוקת הכוח, על לגיטימציה ליוזמות   רשתיים מבוססים

הצומחות "מלמטה", על שימוש בידע הקיים אצל "שחקנים" שונים בתוך  

היחידה/הארגון וחיבור בין הידע המפוזר בתוך הארגון לכדי יצירה משותפת של  

 פתרונות, של דפוסי פעולה ושל השפעה. 
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. מושג זה משקף  servant leadershipלהציע את המושג בהקשר זה ניתן 

פילוסופיית מנהיגות ומערכת של פרקטיקות חלופיות למנהיגות המסורתית 

זה העומד בראש   –המתאפיינת בצבירה ויישום של כוח על יד אדם אחד  

( חולק את הכוח, שם  servant leaderהפירמידה. בשונה מכך, המנהיג ה"משרת" )

תפתח, לממש את הפוטנציאל ואת  את צרכי האחרים במרכז ומסייע להם לה 

היכולות שלהם ולבצע את תפקידם באופן הטוב ביותר. מתוך הגדרה זו ניתן  

תפיסה   –לראות כי מושג זה טומן בחובו גם תפיסה חדשה יותר של מנהיגות 

מבוזרת, אך גם תפקידים ומשימות "קלאסיים" של מנהיגם בכלל ומנהיגים 

פיתוח עמיתים(, שאיפה למימוש הטוב ביותר  פיתוח אחרים )כולל  –צבאיים בפרט 

של המשימה. התיאוריות המתייחסות למושג זה מציינות פרקטיקות נוספות  

אמפתיה, מודעות, יכולת שכנוע, יצירת   –הרלוונטיות למנהיגות הצבאית 

 קהילתיות, בניית אמון.  

 

 לא מדובר במעבר מדפוס מנהיגות אחד )מבוססכאן המקום לחדד ולהזכיר כי 

זאת כפי שעולה מהיחס של   היררכיה( לדפוס מנהיגות אחר )מבוסס רשת(.

מפקדים למושג הסמכות, ולסמכות כפרקטיקת מנהיגות. מצד אחד קיימת טענה  

בקרב מפקדים כי לאור מאפייני העת הנוכחית )מאפייני בני הנוער, דפוסי  

י ואף לא  המוטיבציה לשירות ועוד( הסמכות אינה מהווה כלי מנהיגותי רלוונט 

אפקטיבי. מצד שני קיימת ציפייה )לעתים מצד אותם מפקדים עצמם( שמפקדי 

המשנה שלהם )הזוטרים( יפעילו יותר את סמכותם כמקור כוח והנעה מול 

פקודיהם. זאת לאור תפיסה כי הם חוששים לעתים מהפעלת הסמכות וכי הם 

מייצגים גם  נמנעים מלעשות בה שימוש. בהסתכלות רחבה, שני הקצוות האלו

דואליות של מפקדים בין דפוסי פעולה ומודלים מסורתיים של ארגונים ושל  

מנהיגות )המבוססים על היררכיה( לבין דפוסים ומודלים חדשים יותר )מבוסס 

רשת(. מכאן שהאתגר המרכזי בפיתוח מנהיגות הוא לפתח יכולת של מפקדים  

שונים של פעולתם ושירחיבו   כך שיתאימו להקשרים לנוע בין מודלים של מנהיגות 

 את מנעד הכלים והפרקטיקות הנדרשים מהם. 

 

מתוך דברי המפקדים עולה כי מוקד עיסוק מרכזי   – מנהיגות של ניהול משא"ן .ה

יותר מכך נראה כי העיסוק במשא"ן מעצב  בתפקידם כיום הוא ניהול המשא"ן. 

פיות הדדיות  את היחסים בינם לבין פקודיהם בהיבטים של אמון, מחויבות, צי

 זאת בעיקר לאור תהליכי הקיצוץ ושינוי מודל הקבע.  ושינוי "החוזה הפסיכולוגי".  

ואכן אין להתעלם מהשינויים וההשלכות שיצר מודל הקבע הנוכחי. אך עם זאת,  

מודל  יש להבין שינויים אלו בהקשר רחב יותר. כפי שניתן לראות לאורך המסמך, 

  ויה ובתחושה של מפקדים ביחס לשירותם.הינו מרכיב אחד בחו  הקבע  שירות

כדי להתמודד עם השינויים בסוגיות המשא"ן חשוב להתבונן עליהם באופן רחב,  
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הערכים   –מעבר לדפוסי ההעסקה. יש לתת את הדעת גם על התרבות הארגונית 

הארגוניים, הנורמות הארגוניות והציפיות ההדדיות של הארגון מאנשיו ושל 

ל אלו משפיעים על חוויית השירות ותפיסת השירות )לא  המשרתים מהארגון. כ

פחות מאשר מודל ההעסקה(. הם מהווים את ההקשר הרחב בתוכו מתנהלים  

תהליכי המשא"ן כך שלא ניתן לנתק ביניהם בבואם של מפקדים להתמודד עם  

 השלכות העת הנוכחית. 

 

נית כחלק לכן, כיוון פעולה מרכזי צריך להיות עיסוק ועיצוב התרבות הארגו

בתוך כך יש לעסוק  ממנהיגותם של המפקדים הבכירים בצה"ל בעת הנוכחית. 

משימתיות ועומס משימות, תפיסות ודפוסי פעולה רשתיים  בנורמות ארגוניות של 

מול תפיסות ודפוסי פעולה היררכיים, ביטחון פסיכולוגי המאפשר מרחב לטעות,  

הלגיטימציה להבעת עמדה, חופש  איזון בין שירות לבין פנאי ומשפחה, היכולת ו

 בחירה וכיוצא בזה. 

 

זו, העוסקת במנהיגות, מציירת תמונה רחבה של הנחות היסוד  מצב לסיכום, הערכת  .81

וסכמות החשיבה של מפקדים ביחס לצה"ל כארגון, ביחס לשירות הצבאי וביחס  

ים,  על דפוסי הפעולה המנהיגותי –למשרתים. כל אלו משפיעים על המנהיגות הצבאית 

על תחומי העיסוק ומרחב הפעולה של מפקדים ועל דפוסי המנהיגות. ניתן לראות כי  

לצד ובמקביל למחויבות גבוהה של מפקדים לשירות הצבאי, לתפקידם כמנהיגים  

צבאיים ולערכים והנורמות שמייצג צה"ל, מפקדים מסמנים כי נדרשת חשיבה ובחינה  

  –נוכחית והתאמתם למציאות המשתנה של דפוסי הפעולה של צה"ל והמפקדים בעת ה 

 המציאות הארגונית והחברתית. 

 מתוך כך נגזרו מספרי כיווני פעולה מרכזיים:  .82

שמירה על נורמות ודפוסי פעולה ייחודיים לצה"ל, לצד ובמקביל להתאמתם  -

הארגוניים והחברתיים ולערכים החברתיים המחלחלים לצה"ל   לשינויים

ך כך נדרשת בחינה והתאמת התרבות הארגונית  בתו  ומשפיעים עליו ועל מפקדיו.

 לתהליכים המתרחשים בתוך צה"ל ובסביבתו. 

היכרות  . ובתוך כך היכרות עמוקה עם תהליכים חברתיים המשפיעים על צה"ל -

)ערכיהם, דפוסי הפעולה שלהם ושל גורמים  עמוקה עם בני הנוער המתגייסים

אותם(. זאת מתוך הנחה כי  אחרים המשפיעים עליהם, דפוסי החשיבה המאפיינים 

 כל אלו משפיעים על היחסים בין המפקדים לפקודיהם ועל המנהיגות הצבאית. 

ובתוך כך את מנעד כלי ההנעה    ,למפקדים הרחבת מנעד הכלים המנהיגותיים -

ומקורות הכוח, מנעד המודלים וסגנונות המנהיגות )מודלים מבוססים על  

ים(, מודלים להתמודדות עם שינויים  היררכיה לצד מודלים מבוססי רשת, מבוזר

 ואי וודאות ועוד.  
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ביו היתר, על ידי מתן  ניהול תהליכי השינוי בצה"ל והתמודדות עם השלכותיהם.  -

 ידע רחב למפקדים הנדרשים להיות חלק מהובלת השינויים ותיווכם לפקודיהם. 

במקביל לכך, פיתוח יכולת בקרב מפקדים להתמודד עם הדינמיות וחוסר   -

 הן שלהם עצמם והן של פקודיהם.  –אות הווד

על ההנחה בחינת של תהליכי פיתוח המפקדים הזוטרים כך שיהיו מבוססים  -

לתם להתמודד עם השינויים  שיש להרחיב את תחומי האחריות שלהם ואת יכו

 חברה(. -בסביבתם )השינויים הארגוניים, השינויים ביחסי צבא

)המתמקד בעיקר   ם בצה"להתמודדות עם שיח ה"בינוניות" של כוח האד -

המדגיש את איכותם של   במפקדים הזוטרים(. זאת על ידי יצירת שיח חלופי

הן מבחינת מחויבותם לצה"ל ולפקודיהם, הן מבחינת תהליכי   –המפקדים בצה"ל 

 ההכשרה והמיון שלהם ועוד. 

. הדגשת החשיבות של שיח מעין זה  קיום שיח ערכי בין מפקדים לפקודיהם  -

ן לוחם וכצבא העם, בירור ויצירת בהירות בקרב מפקדים ביחס  בצה"ל כארגו 

לעמדה הערכית שלהם ומתן כלים קונקרטיים לניהול שיח ערכי במצבים  

    מורכבים.
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