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                 דבר מפקדת ביסל"ם

מהווה כלי לזיהוי תפיסות עומק של מפקדים ובחינת השינויים הערכת מצב מנהיגות צבאית 

ביחס לסביבה בתוכה הם פועלים   וההתפתחויות בשיח המפקדים בדרג הטקטי ובדרגי הביניים

. הערכת המצב מתבססת על קבוצות ( וביחס למנהיגות הצבאית)המבצעית, הארגונית, החברתית

מיקוד וראיונות עם מפקדים מכלל המערכים בצה"ל )הזרועות השונות, יחידות הכשרה ויחידות  

 שטח, יחידות לוחמות, תומכ"ל ומטה( ובוצעה על ידי מדור מחקר בביסל"מ.

נה הנוכחית? מדוע משהו מה מעסיק את המפקדים בדרגים אלו בתחום המנהיגות הצבאית בש

מופיע בשיח בשנה נתונה? על מה הם בוחרים לדבר, מה הם בוחרים להדגיש, ממה הם נמנעים. 

ההנחה היא שהסיפורים והחוויות האישיים שלהם הינם "קול קבוצתי" ושיקוף של הסיפור 

צהרתי  הארגוני בעת הנוכחית. הם אלו שמעצבים את השיח הארגוני במקביל לשיח הפורמאלי, הה

 והממלכתי.

הערכת המצב מסייעת ביכולת לזהות, להבין ולנתח את השתנות הסוגיות, צורתן ומאפיינהן בין 

. כמו כן, בזיהוי ובניתוח של סכמות החשיבה המעצבות את לאורך השניםהערכות המצב השונות 

ים, המנהיגות הצבאית, בזיהוי התפתחותם והופעתם של נרטיבים חדשים שמעסיקים את המפקד

כמו גם האופן בו נתפס המענה הפיקודי מנהיגותי שאנו נותנים כמערכת לפערים שזוהו בעבר.  

מתוך כל אלו בידינו לגזור משמעויות לכיווני פעולה מערכתיים ביחס למנהיגות ופיתוח מנהיגות  

 בדרג הטקטי ובדרגי הביניים בצה"ל.

, תעשיר בתובנות, במחשבות בתקווה שהקריאה תהיה נדבך נוסף בתהליך המערכתי המשותף

 ובשאלות לגיבוש התפיסות ולפעולות המערכתיות. 
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 תקציר  – 2019הערכת מצב מנהיגות צבאית לשנת  הנדון:

 

-הביניים )סרן את הסוגיות המרכזיות המעסיקות מפקדים בדרג הזוטר ובדרג ממפהמסמך זה 

סא"ל( בתפקידם בעת הנוכחית ואת מוקדי התמודדות שלהם כמפקדים. זאת כחלק מהערכת  

להלן יובאו עיקרי  מצב מנהיגות שנתית המבוססת על ראיונות וקבוצות מיקוד עם מפקדים. 

 .2017שנערכה בשנת  ההבנות בדגש על "מה השתנה" מהערכת המצב הקודמת

 

בנושא זה. בתוך כך    נמשך שיח רחבהשנה  :תחומי חיים נוספיםאיזון ושילוב בין שירות ל .1

מתפתחת תפיסה כי ניתן לזהות התפתחויות בשיח בהשוואה לשנים קודמות. ראשית, 

הקושי לשלב בין שירות לבין תחומי חיים נוספים נובע מכך ש"לא רואים" את  

רותי ואף מתעלמים מהרצונות והצרכים שלהם, פועלים מולם באופן שרי – המפקדים

בחוסר כבוד )זאת בשונה מהתפיסה בשנים קדומות לפיה הסיבה לכך היא הטוטאליות 

מפקדים מדגישים את הצורך באיזון בין  של הארגון הצבאי(. שנית, המובנית והנתונה 

 –)ולא רק בין שירות לבין חיי משפחה(  שירות לבין תחומי חיים נוספים ומגוונים

 עוד. תחביבים, טיולים, לימודים ו

סוגיה זו מהווה, לדברי מפקדים זוטרים, גורם משמעותי בהחלטה אם לעזוב או להישאר 

בקרב    לעומת זאת,. לא יישארו בארגון בטווח הארוך כאשר רובם מעריכים כי, בשירות

משמעותית  תפיסה כי לא קיימת בעיהבו בזמן המפקדים הבכירים יותר מתפתחת  

 בארגון.בהשארת קצינים איכותיים 

 לכך מספר משמעויות העומדות לפתחם של המפקדים:

ניתן  ועל כן, האיזון בין שירות לפנאי מושפע מאוד מהמפקדים ופעולתםתפיסה כי  -

 .לאפשר אותו )זו לא "גזירת גורל"(

בהתאם לצרכים, רצונות  – ליצירת פתרונות בתפירת "חליפה אישית"ציפייה  -

 ולמאפייני החיים הייחודיים של הפרט.

המפקדים הזוטרים מגלים תחושת מחויבות גדולה  – ת תחומה בזמן ובהקשרשליחו -

ערך. עם זאת הם תוחמים וכלפי הארגון ומשימתו ופועלים מתוך תחושת שליחות 

אותה לזמן "קצוב" בבחינה של "נקריב מספר שנים ואז נוכל 'לחיות חיים' שכרגע 

 ב'המתנה'". 

 

מתפתחת תפיסה כי  :מאות והשפעהתחושה של היעדר עצ -עמדת המ"פים במערכת  .2

בעיקר בגלל ריכוזיות יתר וזהירות  המערכת מייצרת חוסר עצמאות בקרב דרג המ"פים,

בשנים קודמות זוהתה תפיסה דומה אולם הפוקוס היה  יתר של הדרגים הבכירים יותר.

מספר השלכות הן עבור הפרט והן  המפקדים מסמנים  דרגי המ"מ והמ"כ, ולא המ"פ.

תחושות של שחיקה, שעמום, חוסר אתגר ותסכול מחוסר היכולת   –ערכת עבור המ

תפיסה כי הדבר מונע יוזמה ופוגע במיומנויות קבה"ח  כמו כן,להשפיע בתוך המערכת. 

 של המפקדים הזוטרים. 
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חברה על פיקוד ומנהיגות: מעורבות הורים, תקשורת ורשתות -השלכות יחסי צבא .3

המפקדים מסמנים את מעורבותם של גורמים אזרחיים : בדומה לשנים קודמות חברתיות

במוקד התמודדות מרכזי עבורם בדגש על מעורבות הורים והחשיפה התקשורתית 

  –בהשלכות של השיח התקשורתי הגוברת. השנה מתקיים עיסוק נרחב של המפקדים 

כמשפיע על המפקדים ועמדתם. בתוך כך הם  המסורתי והשיח ברשתות החברתיות

 מספר השלכות:מציינים 

על פעולתם מצמצת את מרחב הפעולה של המפקדים  התרחבות הפיקוח והבקרה -

 ביטחון פסיכולוגי נמוך בארגון.  ואת מרחב הטעות. כל אלו יוצרים 

   תחרות בין הנרטיב החברתי לבין הנרטיב הארגוני.היווצרות  -

אליהם הם  "לעשות סדר" עבור פקודיהם בתוך ריבוי המידע והפרשנויותצורך גובר  -

 נחשפים.

 

בשנה הנוכחית, בשונה להערכת המצב הקודמת, מפקדים מדגישים את : דמות וערכים .4

)ומציינים בהרחבה את אירוע אלאור   חשיבות העיסוק הפיקודי באירועים לא ערכיים

אזריה(. בתוך כך הם מדגישים את החשיבות וההכרח לנקוט בעמדה פיקודית ברורה  

מפקדים מבינים את מול השיח הציבורי. נראה כי בחלוף הזמן ביחס לאירועים מעין אלה 

. נראה  המחיר של אי קיום שיח עם החיילים בנושאים אלו ואי נקיטת עמדה פיקודית

גם כי המרחק מאירוע  )הן מהאירוע עצמו והן מהשיח החברתי האינטנסיבי הנושא( 

 מייצר מרחב מאפשר לשיח ערכי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שני   אלמוג

 מחקר מדור

 י ס ל  "ם ב 

 שרית   טובי

 רמ"ד מחקר

 י ס ל  "ם ב 
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 2019הערכת מצב מנהיגות צבאית לשנת  הנדון:

 

 מבוא
 

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

והתפתחויות בשיח המפקדים בדרג הטקטי ובדרג הביניים ביחס לסביבה בתוכה הם 

 באית. פועלים )המבצעית, הארגונית, החברתית( וביחס למנהיגות צ

ראיונות אישיים חצי מובנים עם מפקדים  11: הערכת המצב מבוססת על שיטה .2

רס"ן -קבוצות מיקוד עם מפקדים ומפקדות בדרג סגן 12ומפקדות בדרג הסא"ל ועל 

מפקדים בקבוצות המיקוד(. הראיונות וקבוצות המיקוד נערכו עם  49)סה"כ השתתפו 

זרועות השונות, מיחידות הכשרה מה –מפקדים ומפקדות מכלל המערכים בצה"ל 

 ומיחידות שטח, מיחידות לוחמות, תומכ"ל ומטה. 

כלי לזיהוי תפיסות עומק של מפקדים ביחס לסביבה בתוכה הם שיטה זו מהווה  .3

הנחה שהסיפורים זאת מתוך  פועלים ואת ההשלכות שלהם ביחס לתפקידם.

 תוכןהכך, חשוב לציין כי בזיקה ל .והחוויות האישיים הם שיקוף של הסיפור הארגוני

הם הממצאים  להשמיטראיונות ומה שהם בוחרים ב לעסוק בושהמפקדים בוחרים 

 העיקריים והם הבסיס להבנות המערכתיות. 

בזיקה לכך, הממצאים משקפים את הסוגיות המרכזיות שהעסיקו מפקדים בשנה  .4

עובדה ניתן למצוא סוגיות שאינן בהכרח חדשות, אך עצם ההנוכחית. בתוכם 

 בראיונות ובקבוצות המיקוד היא המשמעותית. להדגיש אותםשהמפקדים בחרו 

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

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

חברה. אך העובדה -י צבאשנה האחרונות כחלק מההתפתחויות החברתיות וביחס

שמפקדים בחרו להדגיש סוגיה זו )לעומת שנים קודמות בהם הסוגיה לא עלתה בשיח 

הפיקודי( מהווה ממצא משמעותי שיש לבחון ולפרש. כמו כן, ישנן סוגיות שעלו לאורך 

השנים אך בשנה הנוכחית לא הוזכרו כחלק מסדר יומם של המפקדים וההתייחסות 

ית. כך, למשל, סוגיית השינוי במודל הקבע והשלכותיו ותר"ש תה מינוריאליהן הי

גדעון שעלו בעבר באופן משמעותי כמעט ולא קיבלו ביטוי בראיונות עם המפקדים 

 בשנה הנוכחית.

ניתוח הממצאים הינו אינטגרטיבי וגנרי וההבנות הנגזרות מכך הינן גנריות לכלל 

 צה"ל ולא ליחידה, זרוע או מערך מסוים.
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 התמות המרכזיות -אים ממצ
 
 תמות מרכזיות שיפורטו להלן: ששמתוך דברי המפקדים ניתן למפות  .5

יחסים המבוססים על מיקוח ומשא  – איזון ושילוב בין שירות לתחומי חיים נוספים -

 ומתן.

שירות מתוך תחושת שליחות עמוקה אבל כזו  – שליחות עם "תאריך תפוגה" -

 ל זמן והקשר.שנתונה בתוך גבולות מוגדרים ש

 טיפול "בהתאמה אישית". –היחסים בין מפקדים לפקודיהם  -

 עצמאות והשפעה. – עמדת המ"פים במערכת -

 מעורבות הורים ותקשורת. – חברה-יחסי צבא -

 .דמות וערכים -

 

 איזון ושילוב בין שירות לתחומי חיים נוספיםא. 

מי חיים נוספים שעלתה סוגיית האיזון או השילוב בין השירות הצבאי לבין לתחו .6

בעוצמה רבה בהערכת המצב הקודמת המשיכה להיות סוגיה דומיננטית גם בשנה 

החולפת. כבעבר, העיסוק בנושא אפיין בעיקר את דרג המ"פ ומקביליו )המפקדים 

הזוטרים(. עוצמתה בשיח של המפקדים באה לידי ביטוי הן בהיקף העיסוק והן 

ניתן לומר כי השיח בסוגיה זו הינו מעצב מרכזי במשמעויות הרחבות המיוחסות לה. 

של חוויית השירות של המפקדים הזוטרים ושל תפיסותיהם ביחס לארגון. כפי שנראה 

בהמשך, סוגיה זו מעצבת במידה רבה את התפיסות של המפקדים לגבי איכות כוח 

 האדם בצה"ל ואת הרצון שלהם להישאר בשירות או לעזוב.

חויות בשיח של המפקדים בנושא האיזון/השילוב בין שירות מספר התפתניתן לזהות  .7

בשנה הנוכחית. ראשית, הטענה המרכזית שממסגרת את השיח  לתחומי חיים נוספים

)בדגש על דרג  "לא רואים" את המפקדים הזוטריםהינה כי צה"ל כמערכת והמפקדים 

יכולת המ"פ(. במילים אחרות, המפקדים, בעיקר הזוטרים, מייחסים את חוסר ה

ליחס של המערכת והמפקדים שלהם לאזן בין השירות לבין מרחבי חיים אחרים 

לטענתם יחס זה מתאפיין בהתעלמות מהצרכים והרצונות שלהם, שרירותיות  אליהם.

. זאת בשונה מהשיח שזוהה בהערכת המצב הקודמת בו 1ולעתים אף חוסר כבוד

ן הצבאי ושל השירות ההסבר העיקרי לקושי לשלב היה הטוטאליות של הארגו

כמאפיין מובנה ונתון של המערכת הצבאית. מכאן, שהמפקדים הזוטרים לא תופסים 

את חוסר היכולת לאזן ולשלב את השירות עם תחומי חיים נוספים כדבר שלא ניתן 

 
ך הוא מראה לך את זה. מישהו אומר אני רוצה חל"ת. עשה תפקידי מעולים,  "ברגע שהצבא לא צריך אות 1

'לא רוצים מ"פ כזה בחטיבה'"   –אינטנסיביים. ביקש ארבעה חודשים חופש ואז לחתום עוד שנתיים. אומרים לו 
י צריך חופש  )מ"פים בהכשרה מבצעית(; "אני צריך לעבור דירה עוד עשרה ימים. אין לי דירה, אין לי רישיון רכב. אנ

; ה קרבית(רובמקביל לזה לעשות חוו"דים. הצבא לא יודע לספק לך כלום. יגידו לך לעמוד במשימות" )מ"פ בהכש
ניתוח או משהו לא טוב. אם זה יום הולדת אז אין מקום. הלו"ז  –"אין כבוד ללו"ז האישי. רק אם זה משהו 'שחור' 

 לעשות את האיזונים" )מג"ד(. של הרמה הכפופה לא חשוב. תסמכו עלי שאני יודע



 7 

לשינוי )נתון, הכרח של המערכת הצבאית ומאפייני המשימה( אלא כדבר הנתון בידי 

 .2המפקדים שלהם והמערכת

בתוך כך ניתן לראות התפתחות של שיח לגבי היחס של המערכת בכלל לדרג המ"פ  .8

כדרג שאינו מקבל את היחס הראוי מהמערכת בהיבטים של פיתוח אישי, התחשבות 

 ברצונות וצרכים, עצמאות ותגמול )כפי שיפורט בהמשך המסמך(.

השירות  הצורך שלהם לאזן ביןשנית, בשנה הנוכחית המפקדים מדגישים מאד את  .9

)כשני מוסדות  לבין תחומי חיים שונים ומגוונים ולא רק בין שירות למשפחה

בין שירות  –תובעניים בהיבטים של משאבים רגשיים ומשאבי הזמן(. במילים אחרות 

)למשל, תחביבים, מפגשים עם חברים, נסיעות לחו"ל, לימודים  צבאי לבין פנאי אישי

 ישיח אינדיבידואליסט –ח חברתי רחב יותר . וכך, השיח בנושא משקף  שי3וכד'(

 שאיפותיו, רצונותיו וזכותו למימוש עצמי.  –המדגיש את הפרט 

המשמעות העיקרית של שיח זה הינה הציפייה לתפירת חליפת פתרונות אישית לכל  .10

. 4פרט ולא מענים גנריים הנותנים מענה בעיקר לשילוב בין שירות לבין חיי משפחה

יצירת חליפה מותאמת אישית לפרט הינו עיקרון המתהווה כפי שנראה בהמשך 

 כעיקרון מארגן של מערכת יחסים בין מפקדים לפקודיהם גם בהקשרים נוספים.

בשולי הדברים ניתן לראות כי בשנה הנוכחית היו מפקדים אשר ציינו את הניסיון  .11

רכי , בין צשל המפקדים והמערכת לתת מענה למתח בין שירות לבין פנאי ומשפחה

תה מינורית בהשוואה לתפיסה לגבי יהמערכת לבין צרכי הפרט. אולם עמדה זו הי

 .5חוסר ההתחשבות מצד המערכת לצרכים האישיים של המפקדים

כאמור, התביעה לאיזון בין שירות צבאי למרחבי חיים נוספים מגיעה בעיקר  .12

ופן כללי מהקצינים הזוטרים. היא עלתה גם בקרב הסא"לים אך באופן מינורי. בא

ביחס לסוגיה זו אנו מזהות פער בין השיח של הקצינים הזוטרים לבין השיח של 

המפקדים הקצינים הבכירים יותר בכמה מובנים. ראשית, כפי שראינו בשנים קודמות 

מתייחסים לטוטאליות כעיקרון מארגן של הארגון הצבאי  הבכירים יותר )הסא"לים(

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

חלק  מפקדי המשנה שלהם על עיקרון זה ובהשפעה שלו על תפיסות התפקיד שלהם.

 
  13%מצא כי נ 2018סקר קבע  ב .צעירים לותיקים רס"נים בין עבודה-בתפיסת איזון בית כדאי לשים לב לפער נוסף 2

בלבד מרס"נים במודל הקבע   7%, לעומת WLBכי השירות מאפשר  עם הטענה  מרס"נים במודל הקבע הישן הסכימו 
צעירים יותר, רווקים יותר, וכוללים שיעור גדול יותר   –ס"נים במודל הישן בהשוואה לר  –הצעיר. רס"נים אלה הם 

 (.2018של בעלי קב"א גבוהה )ולדמן והמנחם, 
אין חיים מחוץ לצבא. הייתי גולש כל יום. אין את זה פשוט. צריך תחביבים" )מ"פ בהכשרה   –הצבא שואב אותך " 3

ים, עקץ אותי בצורה לא בריאה. אני מפקד מ"פ לא איזה חייל קרבית(; "רציתי לטוס אז המפקד שלי עשה לי פרצופ
צעיר שאתה מדבר איתו... הבעיה שאנשים ברמה הממונה לא מסתכלים עלינו. כי נוח לרמה הממונה לקבוע לו"ז  

שנוח להם" )מ"פ בהכשרה קרבית(; "פחות שומע על חתונה ואיך אתחתן. אבל כן שילוב של חיים עם צבא" )מג"ד  
 רבית(.ביחידה ק

ציפייה זו אף נוסחה באופן ישיר בקרב אחד מהמ"פים שרואיינו עבור הערכת המצב באומרו: "זה לא הגיוני שילד בן   4
יקבל החלטה אם להישאר בלי איזה הבטחה ברורה. יש מסלולים אבל זה לא מה שאנחנו מחפשים. זה פתרון  23

 )קבוצת מיקוד, מ"פים בהכשרה(. "דייפרקטי אבל כללי מ
אני חושב שהצבא עצמו הוא בדעה מאד שונה. לא הייתה לי בעיה לצאת לאפטר. נכנסתי   24/7"חוץ מלהיות בכוננות  5

לזוגיות, נכנסתי לשיחה אצל המג"ד אמרתי לו 'אני רוצה שהיא תצליח'. אני כל שבוע יום או יומיים בבית. הוא תמך 
חיות כמ"פ" )קבוצת מיקוד, הכשרה קרבית(; "כל פעם  בי... זה גורם להרבה חבר'ה להסתכל עלי ולראות שאפשר ל

 שרציתי אפטר אמר לי המג"ד לכי תהני" )מ"פ בתומכ"ל(.



 8 

מביעים תרעומת על התביעות של המפקדים הזוטרים ועל  מהמפקדים הבכירים

לעומתם . 6הציפייה שלהם להצליח לשלב שירות משמעותי ותובעני עם משפחה ופנאי

מתייחסים לכך בהבנה, ואף תופסים את התביעות של  קדים הבכיריםמרבית המפ

. 7המפקדים הזוטרים כלגיטימיות )או לכל הפחות כנתון קיים שיש להתמודד איתו(

בכל מקרה הקצינים הזוטרים מזהים פער בין השיח הארגוני ושל מפקדיהם לבין מה 

ים בצרכים שלהם שקורה בפועל. לדבריהם גם כאשר מפקדים טוענים כי הם מתחשב

 .8ומקבלים את הציפייה שלהם לזמן פרטי הרי שבפועל הדבר לא מתממש

פער נוסף בין השיח של הקצינים הזוטרים לבין זה של הקצינים הבכירים מהם קשור  .13

לסוגיית העזיבה וההישארות בשירות. גם בשנה הנוכחית  WLB-לזיקה בין סוגיית ה

נה קריטי בהחלטה שלהם אם להישאר או המ"פים שרואיינו סימנו סוגיה זו כמשת

לעזוב את צה"ל. רבים מהם אף טענו באופן ישיר כי חוסר היכולת לאזן או לשלב בין 

 . 9שירות לבין תחומי חיים נוספים הביא אותם להחלטה לעזוב

 

 שליחות עם "תאריך תפוגה" –נכונות להמשך שירות  ב.

צה"ל. ואכן שאלת המחויבות של השליחות היא מאפיין מרכזי של שירות המפקדים ב .14

 קצינים לשירות צבאי מעסיקה את הארגון באופן תדיר. התפיסה הארגונית הרווחת

שהביטוי המרכזי למחויבות המפקדים היא נכונותם להישאר בשירות קבע ארוך.  היא

להערכת מצב עלתה בהרחבה מצד המפקדים שרואיינו  סוגיית העזיבה וההישארות

רס"ן(. רבים מהם מציינים -מצד הקצינים הזוטרים יותר )דרגת סרןשל שנה זו, בעיקר 

כי בכוונתם לעזוב את הארגון ולא להמשיך בשירות קבע ארוך. גם אלו שלא מציינים 

 כוונה ברורה ומוחלטת לעזיבה מקיימים שיח משמעותי בנושא.

הסיבה מרכזית לרצון להשתחרר משירות אותה מציינים המפקדים הינה חוסר  .15

עם  .כפי שפורט לעיל לת לאזן או לשלב בין שירות לבין תחומי חיים נוספיםהיכו

הקצינים קושרים בין סוגיית האיזון לבין מאפיינים נוספים זאת, חשוב לשים לב כי 

חוסר יכולת למימוש עצמי , 10העדר לגיטימציה לרצונות אישיים – של השירות

 
שיצא הביתה אחרי. זה לא ברור לאנשים. פעם מ"פ היה מתלבט   –אם צריך לעשות משימה ולצאת הביתה אחרי  6

אים, רשימת דרישות. מטורף. היה לי  אם לצאת לאפטר...חושב שלאנשים יש יותר דרישות... באים עם תנאים, תנ
 מ"פ כזה, מישהו שלדעתי באו יותר מדי לקראתו. קיבל תוכנית הזויה" )סא"ל בהכשרה(.

"עברתי את השלב של לכפור בזה ]בתביעה של הקצינים לפנאי[. זה קיים וצריך לתת לזה מענה" )סא"ל בתומכ"ל  7
 . , "אני מקבל את זה בהכנעה" )מג"ד(העוצבתי(

אם אתה אומר למפקד שלך שיש לך חיים מחוץ לצבא והוא אומר סבבה זה לא מוריד לך במשימות" )מ"פים   "גם 8
 בתומכ"ל(.

"האם אנחנו רואים את עצמו ממשיכים? לא רואים בהכרח את שורות הקצינים מלאות. לכל אחד יש מה שמושך   9
דברים שקורצים לי. יכול לעבוד עד חמש וגם משפחה, חברים... בסוף אני מסתכל על האזרחות ורואה  –אותו בחוץ 

לקבל סיפוק ולראות את המשפחה" )מ"פים בהכשרה קרבית(; "אני משתחרר ביולי. לא רואה את עצמי בקריירה  
צבאית. לא יודע כמה אני מתאים למערכת וכמה היא מתאימה לי. מג"ד בחי"ר הוא איש משפחה מרחוק... הצבא 

בא )מ"פים בהכשרה קרבית(; "לדעתי משאירים אנשים בינוניים... זה לא רק השכר. שואב אותך. אין חיים מחוץ לצ 
שנה, ואז אתה רואה את החברים שלך ואתה עובד יותר קשה   20לפני  לרענן קו עם העולם האזרחי כבר  מישהו הפסיק

 שעות ביממה" )מ"פים בהכשרה קרבית(. 24מכולם 
אחרי ארבע שנים וחצי בצבא זה לא מילה גסה לבקש חופש, להתאפס  "יודע שזו מילה גסה להגיד ''מקבל' בצבא. 10

 על הבגרויות" )מ"פ(. 
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רים ולא נותנים להם את תחושה שלא רואים את הקצינים הזוט, 11ולביטוי אישי

 .13ושחיקה, 12היחס הראוי

כלומר, קושי לאזן ולשלב בין שירות לבין תחומי חיים נוספים אינו עומד בפני עצמו.  .16

הוא חלק מחוויית שירות רחבה ועמוקה יותר. כל אלו יוצרים תחושה כי המערכת לא 

ת הפרט מתאימה )ולא משכילה להתאים את עצמה( לעת הנוכחית ולערכים השמים א

. לצד זאת, ובזיקה לכך, חלק 14ת רצונותיו, שאיפותיו, בחירותיוא –במרכז 

מהמפקדים מציינים כי גם הסיפוק, תחושת המשמעות והאתגר, היכולת להתפתח 

אינם כפי שהיו בעבר ואינם מספיקים כדי לייצר מוטיבציה להישארות ארוכת טווח 

 בשירות.

ים כי איכות המפקדים בצה"ל נפגעת בזיקה לכך גם מתפתחת תפיסה בקרב המ"פ .17

. לעומת זאת, 15לאור חוסר היכולת של המערכת להשאיר אנשים איכותיים בשירות

הסא"לים שרואיינו להערכת המצב חשים כי לא קיימת תופעה רחבה של עזיבה ויותר 

. בהקשר זה, 16מכך כי בכוחם לשמר בשירות את הקצינים הטובים בהם הם מעוניינים

שארות או העזיבה, חשוב לשים לב כי מתפתחים שיחים שונים )ואף של שאלת ההי

בין הקצינים הזוטרים )המ"פים( שתופסים כי קיימת מגמה  –מנוגדים( בין הדרגים 

אינטנסיבית של עזיבה )או של רצון לעזוב את השירות( לבין הקצינים הבכירים יותר 

 נתפסת בשיח הארגוני )הסא"לים( שמבקשים להפחית בעוצמתה של המגמה כפי שהיא

)התייחסויות נוספות לנרטיבים ארגונים ונקודת המבט של המפקדים אל מולם ידונו 

 . בהמשך המסמך(

חשוב גם לשים לב כי המפקדים חשים כי יש להם כלים "לטפל" ברצון לעזוב ובראש  .18

טיפול אישי בכל אחד מפקודיהם )בדגש על המ"פים( ומתן דוגמה  –ובראשונה 

, האחריות בהשארת האנשים הטובים מוטלת םמובן הזה נראה כי לתפיסת. ב17אישית

על כתפיהם וכי זה חלק משמעותי בתפיסת התפקיד שלהם בכלל ובעת הנוכחית בפרט. 

גם בהקשר זה מתגלה פער בין השיח של הקצינים הבכירים לשיח של הקצינים 
 

 "לא מסוגל להיות במקום הזה. לא מסוגל להעלים את עצמי" )מ"פ(. 11
 "אתה עובד קשה יותר מכולם ואתה לא מבקש הרבה. אתה רק מבקש תגמול ראוי וכבוד למשפחה שלך" )מ"פ(. 12
 יד הזה בזמן וזו עשייה מאד שוחקת" )מ"פ(."לא מכינים אותך לתפק 13
 "מישהו הפסיק לרענן את יישור הקו עם העולם האזרחי" )מ"פ(.  14
המסגרת שלנו לא יודעת לתגמל את הפיקוד הצעיר החזק ולא יודעת להשאיר את האנשים האיכותיים. כי אין לה  " 15

מסתכל על החטיבות והם נאבקים כדי  את הכלים שאתה יכול לקבל באזרחות" )מ"פים בהכשרה קרבית(; "אני
להוציא אנשים לקורסים. מסתכל על קורס קצינים ולא רואה את המצטיינים של הקורס שלי מסתדרים ביישור קו... 
 מי שפה הוא משליחות... הצבא לא יודע להשאיר את האנשים הטובים שיש להם שליחות" )מ"פים בהכשרה קרבית(.

י להשאיר אנשים. אני לא בטוח שזה כצעקתה. חושב שיש בעיה אבל אם המפקד  "האלוף שאל אותי אם יש קוש 16
.  2017-וב 2016-משמש דוגמה מספיק טובה הם יישארו" )מג"ד(; "אני רוצה להרגיע. השנה שחררתי פחות קצינים מב

ית, אני טוען שמה שמשאיר אנשים זה מפקדים. מי שמעריך את מפקדיו ורואה בהם דמות לחיקוי, דוגמה איש 
ת יחסים אישית... )סא"ל בתומכ"ל(; "יש  יישאר. אז גם מחברים אותם לתוכניות תמריצים. הרבה בנוי על מערכ

מודעות מאד גבוהה של מפקדים לעניין הזה. היום כדי להשאיר מ"מ בצבא צריך לקחת אותו שהוא באמצע התפקיד 
ררים... מדברים עם הסא"לים על מה לעשות  שלו ולדבר איתו... שאנחנו לא מקיימים את השיחות האלה הם משתח

איתם כדי לעניין אותם בהמשך שירות... יש לנו את כל הכלים" )סא"ל במטה(; "לא מסכים עם האמירה של בריק... 
יש לי יכולת בחירה בין הטובים לטובים יותר. אין מ"מ שלא רוצה להמשיך. בין הסמ"פ למ"פ יש מהמורה. צריך  

ע. יוצא שאני מפספס אחד במחזור בממוצע. לא מצאתי מ"פ לא ראוי. לא מתפשר ומצליח  להתאמץ יותר כדי לשכנ
לאייש" )מג"ד ביחידה קרבית(. ולעומתם טוענים מ"פים לדוגמה כי "המפקדים מפחדים להיכנס לזה כי הם יודעים 

 פים בתומכ"ל(.שאין לזה מענה. הם מנסים להתחמק מזה כי אין לזה תשובה. הם בעצמם לא נמצאים בבית" )מ"
"טיפוח ופיתוח האנשים מחייל ועד מפקדים. זה בידיך בלבד... להחזיק את האנשים. רואה זכות וחובה שאנשים   17

 (.קרביתישכילו ולא רק תשומות של כמה בבסיס" )מג"ד ביחידה 
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טא התחשבות הצעירים. בעוד הקצינים הבכירים חשים כי הם פועלים באופן שמב

בצרכים האישיים )הפרטניים( של כל קצין וכי הם "רואים אותם" הרי שהמ"פים 

 עצמם חשים כי הם המערכת "זנחה" אותם.

)גם אלו שציינו כי אינם  בד בבד, רבים מהמפקדים עדיין חשים תחושת שליחות .19

מעוניינים להישאר בשירות(. מבחינתם הסיבה המרכזית לכך שהם משרתים בתפקיד 

יקודי בצבא היא שליחות. הם מאמינים בחשיבות של תפקידם ומוצאים בו פ

המפקדים תוחמים את השליחות בגבולות מסוימים של זמן ובכל זאת, . 18משמעות

כאמור, בהסתכלות לטווח הארוך, מרבית המפקדים הזוטרים לא רואים את )והקשר 

פה תנאים התרומה שלהם, אם כן, אינה חעצמם ממשיכים לקריירה צבאית(. 

. מעין רציונל עסקאי שנתפס בעיניהם כהוגןונראה שהם מייצרים לעצמם והגבלות 

המשא ומתן הפנימי שהמפקדים מנהלים בתוך עצמם הוא שהם יקריבו מספר מסוים 

של שנים מחייהם למען הצבא ולאחר מכן ישתחררו ויוכלו להתחיל לחיות את חייהם 

 .19"שהיו "בהמתנה

 

  טיפול "בהתאמה אישית"  –ים לפקודיהם היחסים בין מפקד ג.

. 20מאבני הבניין של המנהיגות הצבאית יאמערכת היחסים בין מפקדים לפקודיהם ה .20

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

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

דפוס של פעולה פרטנית, מותאמת אישית ציינו  –ם והן הבכירים יותר הן הזוטרי –

מתוך ראיית הצרכים הייחודיים שלהם ומתוך  –)חיילים וקצינים(  מול פקודיהם

מתוך כך הם  הבנת המוטיבציות, החוזקות, החולשות של כל אחד ואחד מהם.

י שהראינו כפ. 21מייצרים, לדבריהם, מענים המותאמים אישית כל חייל או מפקד

לעיל חלק מהמפקדים הזוטרים ציינו כי הם בעצמם )כפקודים( מצפים כי מפקדיהם 

ידעו לייצר פתרונות המותאמים באופן אישי לצרכים שלהם. נראה כי הם מחילים 

 ציפייה זו גם על היחס שלהם לחיילים.

 
עם המערכת   ; "יש משהו יותר גדול מאתנו. הממשק)מ"פ( שליחות ואהבה"  –"ממשיך שנתיים ושלוש בתפקיד הזה  18

הוא חרא אבל בסוף המערכת היא האנשים שאיתם אני נפגש ואני משרת משהו יותר גדול מזה. זה לא המפקד שאני  
לא מתחבר עם צורת הפיקוד שלו, זה משהו אחר כי זה לא העבודה... העשייה מלמדת אותך זו תחושת שליחות. מה 

 )מ"פ(. ; "יש לנו את הזכות לשרת")מ"פ( לי יותר טוב"שעניין אותי זה לחזור הביתה ולהבין שעשיתי את הבית ש 
אני רוצה להתחיל לחיות את את הארבע וחצי שנים חובה אני עשיתי...  –"אני בתוך עצמי כאילו אני אומר לעצמי  19

" )מ"פ(. "לי הציעו תכנית טובה עם תפקידים מספקים ועם שכר יפה אבל זה ויתור לגמרי על החיים האישיים. החיים 
(. "מאוד קשה לבנות ככה קשר, אני  מ"פשנים" )  5לקחתי הרבה ויתורים. גם החברה שלי שאוכלת קש כבר  26גיל  עד

 "עשור בצבא זה טוב. זה מספיק" )מ"פ(. חודשים" )מ"פ(. 8מרגיש שאנחנו קשר בהמתנה כבר 
מפקד נתונים בליבת פעילות  ( "קשרי הגומלין בין החייל )הלוחם( ל2013לפי תפיסת המנהיגות הצבאית של צה"ל ) 20

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

ידיעותיו המקצועיות, סמכותו הפורמלית, יכולותיו כאיש חברה וארגון,   אישיותו הייחודית, –שיש למפקד כמנהיג 
 כושרו ליצור קשר עמוק והזדהות עם אנשיו". 

כנית שבונה חליפה אישית לכל חייל עם ההורים שלו ואיך אנחנו מתמודדים איתו  את תכנית יהלומים שזו תיצרנו  21
לים שלא רוצים להיות פה... חיילים בעיתיים )מ"פים  ודוחפים אותו קדימה ומבליטים את החוזקות שלו. זה חיי

קרבית(; מבין שלאנשים יש  אישיות ייחודית וצריך לדעת מה חשוב לכל אחד, מה מפעל אותו. כמפקד   בהכשרה
נפשות שכל אחד זה להכיר אותו באמת )מ"פים ביחידה מבצעית(; "ארבעים אחוז מהקשב הולך על  10-12הכלתי בין 

 ביקורי בית, סיכומי ראיון, לתפור חליפה אישית" )סא"ל במטה(.  –טיפול באנשים 
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 חשיבות הבנת הצרכים הפסיכולוגייםבזיקה לכך, חלק מהמפקדים מדגישים גם את  .21

)הנפשיים והרגשיים( של פקודיהם )הן ברמת הפרט והן ברמת המסגרת(. מכאן שרבים 

. חלקם טוענים כי ישנה חשיבות ההקשבה כפרקטיקה של מנהיגותמהם מציינים את 

חשיבות רבה להבנת הצרכים הפסיכולוגיים ולהקשבה לחיילים לאור הירידה בחוסנם 

בשולי הדברים עולה הטענה כי הצבא של החיילים בהשוואה לעבר )כך לפי תפיסתם(. 

אינו מספק הכשרה וכלים מספקים למפקדים כדי להתמודד עם בעיות רגשיות של 

 . 22הפקודים

במובן מסוים ניתן לראות בדפוסים אלו ביטוי או המשך של ה"דאגה לפרט" שהינה  .22

מרכיב משמעותי במנהיגות הצבאית, ובוודאי במנהיגות של מפקדים זוטרים 

קשר יומיומי והדוק )"פנים אל פנים"( עם פקודיהם. אולם ניתן לראות הנמצאים ב

בדפוסים אלו גם התפתחות נוספת ביחסים בין מפקדים לפקודיהם )שזוהתה כבר 

כלומר, יחסים המבוססים  דפוס של יחסים "חוזיים".בהערכת המצב הקודמת( והוא 

ים לייצר שביעות רצון על "חליפין", מיקוח, משא ומתן והתניות ועל הרצון של מפקד

 )"הרגשה טובה"( בקרב פקודיהם.

דפוס יחסים זה מתפתח בזיקה ישנם מספר הסברים להתפתחות דפוס זה. ראשית,  .23

לתפיסה של מפקדים, לפיה השירות בצה"ל והמוטיבציה לשירות אינם ברורים 

. כאשר השירות, השליחות, והמוטיבציה אינם 23עבור המתגייסים כיוםמאליהם 

ם מאליו )בעיני המפקדים ובתפיסתם את פקודיהם( הרי שהם חשים כי הם ברורי

 .24נדרשים להגביר את התמורה שהם יכולים לייצר עבור השירות הצבאי

התחזקותם של  -בהקשר חברתי רחב יותר שנית, תפיסות אלו מתפתחות ומתקיימות  .24

את בעת , שנראה כי מחלחלים לתוך הצבא ביתר שהערכים הליברלים בשיח החברתי

   –ים השמים את הפרט במרכז, ובתוכם הנוכחית. התחזקותם של ערכים ליברלי

 . 25ומימוש עצמי אינדיבידואליזם, רגישות לזכויות, חיפוש משמעות

דבר נוסף שמעצב את היחסים בין המפקדים לפקודיהם הוא האופן בו נתפסים בני  .25

מלבד המוטיבציה  הנוער המתגייסים לצה"ל על ידי המפקדים בהיבטים נוספים

)איכות המתגייסים, דפוסי החשיבה שלהם וכו'(. לאורך השנים ניתן לראות שינוי 

בדימוי של בני הנוער. אם בעבר זיהינו דימוי "שלילי" של בני הנוער )כחסרי מיומנויות 

 
'לא ישנתי טוב, קשה לי'. עברתי כוח   –פטרולים, מארבים. בוקר אחד באה אלי חיילת  –"היו יזומות באיו"ש  22

מו כוח... שמעתי מה התחושות שלהם ואת רוב השבת ניצלתי בתדרוך וגם להקשיב להם... המון פסיכולוגיה, מתנהג כ
פסיכולוג" )מפק"צים בהכשרה קרבית"(; "מוצא את עצמך כהורה, מחנך ופסיכולוג. גם בלי ליווי והכשרה מתאימה 

לדבר הזה. זה נורא קשה"; "בעיות של חבר'ה שצריכים טיפול. טיפול פסיכולוגי... לא חושב שצה"ל יודע להעביר  
; "יצא לי לחשוב על אמפתיה ביחידה מבצעית(כלים להתמודדות עם הדברים הרגשיים והבין אישיים" )מ"פים 

בפיקוד. שהיא חסרה... שאני יכול להיכנס לנעליים של מישהו אחר ולהבין את מה שהוא מרגיש וחווה" )קבוצת  
מיקוד, מפק"צים בהכשרה קרבית(; "חיילים טובים ושמחים עם גאוות יחידה שצריך להבין שצריך גם לדבר איתם... 

פתוחה ובסוף אמר לי "תודה רבה שהקשבת לי. מי בכלל היה שומע אותו בעבר?" )מג"ד ביחידה נכנס אלי חייל בדלת  
 קרבית(.

נושא שמצד אחד הוא תמיד מובן מאליו אבל חייב להיות רלוונטי ומתעדכן... השיח הציבורי   –"השליחות בשירות  23
מה שברור לנו ברור גם לדור שלהם" )סא"ל ריך לדבר על זה. לא צריך להסיק שצמה יצא לי מזה?... –על זה הוא זול 

 במטה(.
קבוצת מיקוד, ) ו, המפקדים. בעיקר בטיפול האישי""יש בעיה במוטיבציה, אבל היא ניתנת לפתרון בעיקר על ידינ 24

 (.מ"פ בהכשרה קרבית
   " )סא"ל(.החיילים שלי אומרים לי שהם מחפשים את המקום האישי שלהם, את הזהות האישית...." 25
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תקשורת בין אישית, לא ממושמעים, לא ערכיים( הרי שבשנים האחרונות )וכך גם 

. המפקדים שרואיינו טענו כי 26ן לזהות דימוי חיובי של בני הנוערבראיונות השנה( נית

בני הנוער )פקודיהם( מתאפיינים ברצון לדעת ולהעמיק בדברים, בדעתנות וחשיבה 

ביקורתית. כחלק ממאפיינים אלו עם מגיעים עם ידע רב לשירות הצבאי. כל אלה, 

ך לצד זאת, הן לדידם של המפקדים, איכויות חשובות וטובות של פקודיהם. א

הסמכות  -מאתגרות את סמכותם הפיקודית ואת מקורות הכוח המנהיגותיים שלהם 

הפורמלית, הסמכות המקצועית ועוד. לדבריהם, המתגייסים הצעירים מטילים ספק, 

שואלים שאלות, צריכים להבין את המשמעות שעומדת מאחורי הפקודות ולא פעם 

. כל אלו מחייבים 27י הסמכות הפורמליתקוראים תיגר על המובן מאליו ועל בעל

אותם, לתפיסתם והבנתם, לבצע התאמות של פרקטיקות הפיקוד והמנהיגות 

. לדידם 28הנדרשות מהם ועל מנת שיוכלו להוביל את פקודיהם לעבר מימוש המשימות

הם נדרשים לאתגר את פקודיהם מבחינה מחשבתית ולייצר להם משמעות בעשייה ובו 

את הפרקטיקות הפיקודיות הקלאסיות ולהגביר את השימוש  בזמן גם "לעדכן"

 . 29ביכולות "רכות" ומיומנויות שמותאמות יותר לדור המתגייסים

 

 עצמאות והשפעה -עמדת המ"פים במערכת  ד.

סוגיה נוספת שחזרה בראיונות עם מפקדים בדרגים השונים, ועלתה גם בשנים  .26

בצה"ל. בשנים קודמות טענה זו קודמות, הינה העדר עצמאות של הפיקוד הזוטר 

הופנתה בעיקר כלפי דרג המ"מ )ולעתים המ"כים(. המ"פים כמו המג"דים הלינו על כך 

שמפקדי המשנה שלהם אינם עצמאיים דיים )בין היתר בגלל ריכוזיות יתר של 

המפקדים הבכירים יותר וכן לאור מאפייני הדור כפי שהם תופסים אותו(. השנה 

. טענה זו הועלתה ועלתה היא בדבר העדר עצמאות של המ"פיםהטענה העיקרית שה

 
הנוער שמתגייס לצה"ל, לפחות בשלוש שנים האחרונות, יותר חכם ממה שאנחנו היינו... הדור הזה דורש  " 26

יחידות בבגרות, הם   200, עשו 18... ילדים מבריקים בני  שישרטטו לו את המסלול של השירות ואת אופק השירות
 ממש חכמים, ראש גדול לכולם" )סא"ל במטה(.

(. "אני מסתכל על החיילים של מ"פ ואומר לו: מ"פכל דבר שאפשר להסביר אז צריך" ) "אין דבר כזה "כי ככה"... 27
הם הרבה יותר חכמים ופיקחים ממה שאתם הייתם. צריך לראות איך אנחנו ממנפים את זה.. הם אוהבים לדעת,  

ת לא זמין ונגיש  לדבר בגובה העיניים" )מ"פ(; ""אי אפשר להיולהסביר,  –לנבור בדברים" )מ"פ(. "הנעה חיובית 
אליהם ]אל החיילים[. כי הם ידלגו מעליך. יש להם את כל המידע שהם צריכים ובשנייה הם יכולים לייצר לך רעש  

שאתה יכול להימנע ממנו. בשניה הם יכולים לפנות לגורמים ואז אתה מקבל צילום מסך. הם לא פוגעים בך  
 עצמך לדור הזה" )סא"ל במטה(. הם מחזקים אותך. ואתה כן מתאים את –במשמעת. להפך 

"כשהגעתי לצבא היה לי אפס ידע בנושא צבא ומה שהמפקד אומר זה קדוש. עכשיו החייל מגיע עם רקע ואחרי   28
. מה אתה יכול לחדש לחייל? מה אתה יכול לאתגר אותו?" )מ"פ(. "האיכות של החיילים  youtube-שראה סרטונים ב 

ת יותר גדול. אי אפשר לעשות שימוש באותן פרקטיקות, בדברים הפשוטים  הופכת טובה יותר והאתגר הופך להיו
  יםושהחייל יסתום את הפה. היום החיילים לא מתביישים לבוא ולהגיד לקרוא תיגר על המפקד. מסתכל על מפקד 

אה שהם לא יודעים למצוא את הדרך שלהם. מ"כ אומר למ"פ: אני מרגיש שאני מסתובב איתם בשטח והם  וור
 ם אותי" )מ"פ(. מנהלי 

"חבר'ה שצריך לדבר אל האינטלקט שלהם, אנשי ששואלים שאלות. אמרתי למ"פים אלה לא חבר'ה אהבלים, יש   29
 פחות רלוונטי להיום" )מ"פ(;"אולי השלב של הטירונות שבא להקטין אותם עד אפס הוא  ;" )סא"ל במטה(פה איכות

את ריך להיות נגיש אחרת יכולים לדלג עליך. אתה מתאים "להראות לחיילים שאני דובר את השפה שלהם. אתה צ
"לא להיות כמו איזה סבא שאומר להם "אל תעשה כי זה לא טוב". אם אני מראה  ;(עצמך לדור הזה" )סא"ל בשטח

הם מסתכלים עלי אחרת. מתוך מקום   –תראה את האפליקציה הזו, יש את זה ואת זה, וזה יכול לעשות ככה  –להם 
 (.בשטחנים אותם" )סא"ל שאנחנו מבי
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המערכת בעצמה , כאשר האמירה המרכזית היא כי בעיקר מצד המ"פים עצמם

 .30)שוב, בגלל ריכוזיות יתר( מייצרת את העדר העצמאות

המפקדים שרואיינו התייחסו להשלכות של אי מתן עצמאות למ"פים הן עבור  .27

ת שלהם ביחס לתפקידם כמ"פים בעת הנוכחית. בתוך המערכת ובעיקר עבור התחושו

שאי מתן עצמאות מייצרת שחיקה, שעמום, חוסר אתגר, כך התייחסו המפקדים לכך 

נוסף לכך  .31תחושה של חוסר יכולת להשפיע ותחושה של המ"פ כ"בורג במערכת"

  .32מונע יוזמות ופוגע במיומנות קבלת ההחלטותהמ"פים מציינים כי אי מתן עצמאות 

ההסבר העיקרי שמעלים המ"פים להעדר העצמאות היא משימת הבט"ש. לתפיסתם  .28

משימה זו מייצרת זהירות יתר. נוסף לכך, העצימות המוגבלת של משימת הבט"ש 

מאפשרת למפקדים בכירים לקבל את כל ההחלטות )בשונה מלחימה בעצימות גבוהה 

פיקוד מוכוון משימה(. יותר שמצריכה ביזור של קבלת ההחלטות ולכן גם מאפשרת 

הסבר נוסף הוא החשיפה שקיימת בעת הנוכחית לכל פעולה של מפקד )חשיפה 

תקשורתית, ברשתות החברתיות( שמצמצמת את מרחב הטעות שמפקדים בכירים 

 .33יותר מסוגלים לקבל

סוגיית העצמאות, אם כך, היא סוגיה המעסיקה את המ"פים הן בהיבט המקצועי והן  .29

בהיבט האישי של חוויית השירות והתפקיד שלהם. חוויה זו מועצמת )ואולי בעיקר( 

גם לאור התחושה של המ"פים כי הם הדרג "הלא נספר" במערכת, דרג שאינו מקבל 

 את היחס לו הוא ראוי )כפי שפורט לעיל(. 

מעבר לחוויה של המ"פים )שהיא חשובה ומשמעותית בפני עצמה הן בהיבטים של  .30

והן בהיבט של הפגיעה בחוויית שירות משמעותית( נראה כי הרצון להישאר במערכת 

העדר העצמאות עליו מדווחים המפקדים פוגעת גם במנהיגות של המ"פים ובמרכיבים 

 יוזמה, קבלת החלטות והשפעה. –המשמעותיים שלה 

 

 חברה: מעורבות הורים ותקשורת –יחסי צבא  ה.

מפקדים בעת הנוכחית.  חברה הינה סוגיה מרכזית נוספת שמעסיקה-יחסי צבא .31

חברה על צה"ל ומפקדיו אינה סוגיה חדשה והיא מעסיקה -השלכותיהם של יחסי צבא

 
"המפקדים מנסים לשמור על המסגרת שלהם ששום דבר לא יצא וכל טעות מתקבלת ביד קשה... היום את רוצה   30

ללכת באיזה נחל צריך לאשר מסמכים. כל מסכת האישורים הזאת. יוצא שאנחנו בסוף לא פיקוד משימה. אנחנו  
 פיקוד פרטני" )קבוצת מיקוד הכשרה קרבית(.

לא שכלית ולא  –ני לא מאותגר. הפסקתי להיות מאותגר בערך בתפקיד המ"מ ב"צוק איתן". לא מאותגר "א 31
מנטאלית. אני לא מרגיש משהו שמאתגר אותי בעשייה הצבאית... לכל דבר צריך אישורים, אפילו לירות מרגמה הכי 

 )מ"פים בהכשרה קרבית(.פשוטה צריך אישור, וצריך פקיד בשביל האישורים האלה. אז זה לא בשבילי" 
"מדברים איתך בקורס מפקדים שאתה מפקד ומעצימים אותך בקורס קצינים ובסוף התמרון בבא"ח הוא נורא   32

מוגבל ואתה מרגיש בורג בתוך המערכת.. אומרים שאחת הבעיות היא יוזמה ואומץ וזה בגלל שאתה מגיע למערכת  
עיה שהשגרה לא הכינה אותנו לזה ]לקבל החלטות[. אפילו  שלא נותנת לך ליזום )מ"פים בהכשרה קרבית(; "הב 

גם שיש לך כמות גדולה של פעילויות באותו ערב אז עדיין הכל יאושר מינימום   –המעצרים באיו"ש זה אותו קושי 
 אצל המג"ד" )מ"פים בהשלמה קרבית(.

למלחמה. אפילו הרמטכ"ל היה    גררי"אם תקחי עכשיו את הצלף בעזה שפגע במישהו שלא היה אמור לפגוע בו זה י 33
אז הכל צריך להיות זהיר, ואז למפקדים בשטח אין עצמאות" )מ"פים בהכשרה קרבית(; "הייתי רוצה   ..השבוע בעזה.

לחזור לתקופה ששירתנו בלבנון. בגלל עומס המשימות וכמות האויב מ"פ היה ברמת ביצוע המשימה ואז היו לנו  
ם הבכירים בשלב החירום לא יכולים לקבל כמות של החלטות" )מ"פים  הצלחות מבצעיות נפלאות... המפקדי

 בהכשרה קרבית(. 
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את צה"ל ביתר שאת מזה כשני עשורים. השנה, כמו בהערכת המצב הקודמת, ניתן 

-לראות כי מפקדים, בכל הדרגים, מתייחסים למעורבות של גורמים חברתיים

פעולה חברתי שמשפיע על פעולתם ועל עמדתם  אזרחיים בהחלטות פיקודיות כדפוס

מעורבות הורים  –כמפקדים. בתוך כך התייחסו המפקדים לשתי סוגיות עיקריות 

שמתעצמת לאור התפתחויות טכנולוגיות המייצרות וחשיפה תקשורתית רחבה 

דיות. באופן כללי הטענה של המפקדים ביחס לשתי הסוגיות הללו היא כי יזמינות ומי

ות חשש וצורך בהתנהלות זהירה יותר מצדם. מעבר לכך, הן המעורבות של הן מייצר

ההורים והן החשיפה התקשורתית מייצרות בקרב המפקדים חוויה של עומס מנטאלי 

ורגשי שכן שתיהן מצמצמות את מרחב הטעות ואת הסובלנות של המערכת כלפי 

המעסיקה  בשולי הדברים עלתה הסוגיה של הגיוון החברתי כסוגיהטעויות. 

 מפקדים.

: כל המפקדים שרואיינו התייחסו לסוגיה זו בהרחבה כמוקד מעורבות הורים .32

התמודדות וכ"תופעה" חברתית המשפיעה על תפקידם כמפקדים ועל עמדתם מול 

פקודיהם. באופן כללי ניתן לומר כי כל המפקדים חשים כי הם נדרשים להקדיש קשב 

ייחסים למעורבות . רובם ככולם מת34חייליםרב וחלק ניכר מזמנם בשיחות עם הורי 

נתון שיש להתמודד איתו )שהביטוי העיקרי שלה הוא שיחות עם  של ההורים כעניין

(. כלומר הם לא חושבים 35מפקדים על נושאים שונים ולפעמים, לתפיסתם, משונים

שזו תופעה שניתן להעלים ולכן, לתפיסתם, הם צריכים לנהל את הקשר עם ההורים. 

את, במקרים רבים הם חשים כי הם אכן "מנוהלים" על ידי ההורים בגלל הכוח עם ז

הן ביכולת ההשפעה שלהם על ילדיהם והן ביכולת שלהם לפנות  –הנתון בידיהם 

 .36לגורמים אחרים )למשל, תקשורת( כדי לקדם את התביעות שלהם

ם מחזיקים לצד ההבנה המשותפת כי מעורבות הורים הינה עניין נתון, מפקדים שוני .33

חלקם רואים בה גורם מפריע בלבד, בעוד  בעמדות שונות ביחס לערך של מעורבות זו.

אחרים חשים כי הם יכולים לרתום את ההורים לטובתם כיוון שיש להם השפעה על 

ילידיהם. כמו כן, חלקם מרגישים שהם וההורים נמצאים באותו צד וחלקם חשים כי 

 .37משני צדי המתרס –ההורים נגדם( הם ממש עומדים נגד ההורים )או ש

 
בתור מג"ד פחות נפגשתי עם הורים. פה כל מ"פ מדבר עם הורה לפחות פעם ביום. בין חצי שעה לשעה ביום... " 34

. אם הייתי מ"פ  ; "התערבות הורים זו בעיה נוראית ואיומה..מקליטים אותך בכל שיחה" )מג"ד בהכשרה קרבית(
 .היום לא יודע אם היו לי את הכוחות הנפשיים להתעסק איתם. זה נהייה כמו גננת" )סא"ל במטה(

"למה אתה מעניש את הילד שלי? שיצא הביתה כי בדיוק יש אירוע משפחתי בשבת. קשה לילד, תבין אותו. הם   35
וא כבר לא... ההורים כל כך מעורבים שמבחינתם  עם נשק. ילד ה 18חוזרים כל פעם על המילה ילד, אבל הוא כבר בן 

; "לי אישית אין בעיה לדבר עם ההורים. אבל אמא מדברת איתי על  הכשרה קרבית(בפ "מהמשך של בית הספר" ) זה
 זה שהבן שלה התעורר מבואס. כמו פתק למורה" )מ"פ בתומכ"ל(. 

ות להם. יודע שהם ישפיעו על הילד. הם תומכים  שיחות ביום. רוצה לענ 10"מעורבות הורים זה די מפריע. יש לי  36
לא רוצה להיות בצבא, אין בעיה... נתמוך בך... הם אומרים: 'נלך לדבר עם כרמלה' )קבוצת מיקוד מ"פים  –בילד 

; "הרבה קצינים מפחדים מהחיכוכים האלה. הורים יודעים שזו חולשה של הקצינים ומנצלים את בהכשרה קרבית(
 "ל(. זה" )מ"פים בתומכ 

הבנתי שהם שחקן נוסף שאפשר לרתום. יש קבוצת ווטסאפ עם ההורים ומראש אמרתי להם שזה לעדכונים " 37
חשובים. עשינו יום הורים. זה יכול להיות כלי" )מ"פ בהכשרה קרבית(. ומנגד, "הצוער מבקש לצאת הביתה והוא 

ים שלי כמו שאני מדבר עם ההורים. אמא רומז שאם צריך הוא יערב אנשים... אני לא מדבר עם המטפלת של הילד
 יתה אומרת לי לך תסתדר לבד" )מ"פ בהכשרה קרבית(.ישלי עוד מהדור הישן... ה
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הסבר אפשרי לתחושה הגוברת של המפקדים כי מעורבות של גורמים אזרחיים  .34

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

(, כפי שבא לידי ביטוי 2016בהיר, -ויותר מכך, כסקטור הזקוק להגנה )ריבנאי מובחן

עליו מתקוממים המפקדים. ניתן להניח כי התפתחות זו מתחברת במושג "ילד" 

למגמה חברתית רחבה יותר של שינויים בדפוסי היחסים בין הורים לילדיהם ובעיקר 

 "רחפיםהורים המתוארים כ"מ –להתפתחות של דפוס המכונה "הורות הליקופטר" 

החלטות  מעל ילדיהם, מגוננים עליהם, מתערבים בכל דבר שהם עושים, מקבלים

שני ההסברים יחד מתחברים למגמה חברתית . 38עבורם ומסירים מדרכם כל מכשול

כללית והיא ירידה בלגיטימציה החברתית למה שנתפס כפגיעה  בזכויות הפרט ובתוך 

 .39כך בזכויות של חיילים. מעורבות של הורים הינה ביטוי )אחד( למגמה זו

חשיפה לשתי תופעות. האחת,  : בהקשר זה המפקדים התייחסוחשיפה תקשורתית .35

של זירות חברתיות שונות  של הפעולה שלהם כמפקדים והתגברות הפיקוח והבקרה

על פעולתם. התפתחות זו, כאמור, מייצרת פחות מרחב לטעות וכן פחות סובלנות מצד 

מפקדיהם ביחס לטעויות. חלק מהמפקדים אף טענו כי החשיפה התקשורתית 

ת החברתיות( פוגעת בגיבוי שהם מקבלים ממפקדיהם )בתקשורת המסורתית וברשתו

 . 40ומהמערכת

שנית, בהקשר של החשיפה התקשורתית המפקדים מציינים את החשיפה, הסיקור  .36

, לאו דווקא והפרשנות התקשורתית ביחס לאירועים שונים שמתרחשים בצה"ל

. כאמור, הדוגמה הבולטת לכך הוא הסיקור 41שלהם כמפקדים באופן אישי

. ביחס לכך המפקדים מציינים בהרחבה את 42תי של אירוע אלאור אזריההתקשור

היווצרותה של "תחרות" בין הנרטיב החברתי )המיוצג במידה רבה בתקשורת 

וברשתות החברתיות( לבין הנרטיב הארגוני והנרטיב שלהם כמפקדים המייצגים את 

סביב היכולת . בתוך כך המפקדים מציינים כי העת הנוכחית מזמנת קושי 43המערכת

לשלוט או לכל הפחות להשפיע על הנרטיב בארגון. עם זאת, הם מייחסים חשיבות 

לתפיסות של פקודיהם בנוגע לאירועים שונים שקורים או קרו בצבא ואשר מסוקרים 

בתקשורת או מקבלים התייחסות ברשתות החברתיות. בהתאם לכך הם חשים שחלק 

קודיהם את תמונת המצב "כפי שהיא מאחריותם הפיקודית היא להעמיד בפני פ

 
. מסגור החייל  2004בשנת  הארה אסטרוף מראנוהמושג "הורות הליקופטר" הוצג לראשונה על ידי הפסיכולוגית  38
 (.2014סטולמן )-כפי שסימנו ישראלי ורוסמן  "ילד" היא דפוס חברתי בעל עצימות משתנה לאורך השנים-כ

תחום התשתיות מאד מעסיק אותי. בעיקר כי ההורים והחיילים כבר לא מוכנים לקבל את התנאים שאני  " 39
 קיבלתי... ולכן אני עסוק בלכתוב תגובות בחיילים מצייצים, לדו"צ. ולפעמים קשה להסביר" )סא"ל בתומכ"ל(.

תה ועדת חקירה וזה בסדר גמור. נחשפתי לצבא הגדול. מפקדים מדהימים ומצד  יהי "מ"מ שנהרג בדו"צ בתרגיל. 40
שני בירוקרטים שמחפשים את מי לתלות בכיכר העיר. הכל מצולם" )מג"ד(; "זה הרבה עניין של תקשורת, כל דבר  

בצה"ל    שקורה נחשף מהר מאד ואז יש פחד של מה שאומרים וההשפעה על הציבור, הציבור מאד מחובר לעשייה
 היום" )מ"פ בהכשרה קרבית(.

"השיח המבצעי, שהצבא לא אמור לתת עליו דין וחשבון לאף אחד, אז הוא מורגש גם ברמה האישית... מה  41
שכותבים ואומרים זה לא מה שקורה בצבא באמת, זה 'חארטה'. אני זוכר בשנים שהייתי מ"פ זה לא היה. לא הייתי  

 שמדברים על הצבא. זה בהחלט נושא מעיק שהוא קיים במרחב" )סא"ל במטה(.  פותח רדיו ושומע שטויות ופרשנים
 אשר מותג בחלק מאמצעי התקשורת בתור 'הילד של כולנו'. 42
מחיילי החובה מתעדכנים דרך 'רשתות חברתיות'   50%-מאפייני שימוש ועמדות במדיה החברתית מצא שכ סקר 43

 (.2018בהיר, -רוכים ביחידה )ריבנאיהמתעדכנים מתד 30%-במידע אודות צה"ל לעומת כ



 16 

באמת" ו"לעשות סדר" בתוך ריבוי המידע והפרשנויות אליהם נחשפים פקודיהם. 

במובן הזה, השיח הפיקודי כולל לא רק את פרטי האירוע )הדבר עצמו( אלא גם את 

 . 44האופן שבו האירוע מסוקר ומדובר בחברה הישראלית

וים הוא לא האירוע עצמו אלא הסיקור שלו וכך, לא פעם הטריגר לשיחה על אירוע מס .37

בתקשורת והשיח ברשתות החברתיות. ברוב הגדול של המקרים התקשורת והרשתות 

החברתיות יקדימו את מפקדי צה"ל בהעלאה של נושא מסוים לסדר היום והמפקדים 

כתגובה ינהלו שיח פנימי ביחידתם. המפקדים מרגישים שהם מתחילים את השיח 

ת אחרי שהחיילים כבר שמעו וניזונו ממקורות אחרים וכעת תפקידם מנקודת נחיתו

 .45של המפקדים הוא לתקן, ליישר, לדייק ולהסביר לחיילים מה באמת קרה

חלק מהמאמץ להשפיע על הנרטיב בא לידי ביטוי בפעולות פורמליות כגון, תחזוק של  .38

לות מניעתיות דף פייסבוק או חשבון אינסטגרם יחידתי. פעולות אלה הן בגדר פעו

שמטרתן להשפיע על האופן שבו יתפסו חיילים, משפחותיהם ובכלל אזרחים את 

 היחידה ופעולותיה ואירועים שונים בתוך הצבא. 

מתוך דברי המפקדים ניתן לזהות גם ביקורת על אופן ההתנהלות המערכתית ביחס  .39

להעביר את  שהמערכת לא נותנת להם חשים ארגוני. לעתים הם-ליצירת נרטיב פיקודי

המסרים בצורה בלתי אמצעית לפקודים )כפי שהם מקבלים אותם כל הזמן מהרשתות 

החברתיות(. הם מתייחסים בציניות מסוימת להסברה ובניית הנרטיב שהצבא מנסה 

לעשות לאירועים מסוימים ועל כך שהצבא עדיין מעוניין לעבוד במנגנונים פורמליים 

 .46מעבר המידע בעת הנוכחיתשלאו דווקא מדביקים את הקצב של 

החשיפה התקשורתית והשלכותיה על הפיקוד והמנהיגות של  –בהקשר של סוגיה זו  .40

חשוב להדגיש את המרכיב של הרשתות החברתיות  –המפקדים בעת הנוכחית 

והשלכותיהן על המפקדים. בשנים קודמות זיהינו עיסוק מועצם בשאלות 

ך פלטפורמות שונות של רשתות המתייחסות למקומו ועמדתו של המפקד בתו

מפקדים עסקו בשאלות כגון האם עליהם להיות חלק מהרשת החברתית  חברתיות.

הוירטואלית או לא? כיצד עליהם לפעולה בתוכה? האם ואיך הם יכולים לעשות בה 

 
למשל, בהקשר האלוף בריק, הוא עצמו ויחסיו עם מפקדי צה"ל הפכו להיות הסיפור לא פחות מנושא דו"ח   44

 הביקורת. 
"השיח  )סא"ל במטה(;  יכול להיות שהכתבה שראיתי היא מסולפת. תלוי מי מספר את הסיפור יותר טוב" 45

י יכול להגיד לך שאני מושיב אצלי סרנים ורס"נים ועושה מה שנקרא 'תיקון פני התקשורתי הוא מועקה מתמשכת. אנ
זה לא מה שבאמת קורה במציאות... בשנים האחרונות השיח   2או בערוץ  YNET-עדשה'. להגיד להם זה שזה כתוב ב

)סא"ל במטה(;  התקשורתי נהייה מאד פולשני ודברים שלא היו דיון ציבורי הפכו להיות דיון וזו מועקה מורגשת"
השיח על אלאור אזריה לא נגמר. כי עדיין מדברים על זה ברשתות... אז חייל שמתגייס ברור שהוא ידבר על זה כי זה 

משהו שהוא ראה וחווה מצד הרשתות החברתיות, הטלוויזיה. מראיינים אנשים שאומרים שאנחנו מסרסרים את 
חזיר לדיון ולאלו שדיברו ברדיו  ל ברגע שאמרת אלאור אזריה זה מהחיילים שלנו. אני לא אומר אם זה נכון או לא אב

טלוויזיה. והרצון שלי זה לנתק אותו רגע מכל מה שהוא שמע ולתת לו דעה של הצבא בצורה הכי ממלכתית שאני  ב
 יכול והכי מלאה בערכים והכי מנותקת מהעולם זה לייצר בועה" )מ"פ בהכשרה קרבית(.

הצבא בין המפקדים שמתעסקים בזה ומדברים על זה, לבין אלו שאומרים "עזוב אותי  "אלאור אזריה חילק את  46
בשקט, שאף אחד לא ידבר איתי על זה, שלא יתפסו אותי על האמירה ההיא, שדברים לא ייצאו מהקשרם..." אף אחד 

סור לדבר על זה חינוך ואומרת אהלא דיבר מילה עד שהרמטכ"ל הוציא דף מפקד. אני רציתי לדבר ובאה לי קצינת 
עכשיו עד שייצא דף חינוך של קצין חינוך ראשי, כי כרגע זה נושא רגיש ואנחנו מפחדים שייצאו מסרים מנוגדים"  

(. "הייתה כתבה של רביב דרוקר על אם ששכלה את בנה בגלל טעות של הצבא. היא הראתה ביחידת הכשרה )מ"פ
אנחנו לא יודעים לבקש סליחה אם טעינו? יום אחרי הכתבה  מלא מסמכים. פעם ראשונה שלא היה לי נוח בארגון. 

 סוג של שטיפת מוח" )סא"ל בשטח(. –הוציאו דף 
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שימוש פיקודי? מה המחירים ומה היתרונות של השימוש ברשת ככלי פיקודי? ועוד. 

עלו בראיונות שנערכו עם המפקדים בשנה החולפת. באופן  שאלות מעין אלו פחות

כללי הטענה המרכזית היא כי הרשתות החברתיות יכולות להיות כלי פיקודי אפקטיבי 

השנה, בשונה משנים קודמות, השיח בנושא אם עושים בו שימוש מושכל. כאמור, 

כזית הרשתות החברתיות התמקד באופן בו הרשתות החברתיות כזירה חברתית מר

במובן הזה, מבחינת המפקדים,  משפיעות על הפיקוד והמנהיגות של המפקדים.

הרשתות החברתיות מהוות זירה חברתית נוספת בתוכה מתנהל ומתפתח שיח חברתי 

המשפיע על צה"ל ועל פעולת המפקדים. זירה זו היא כמובן בעלת מאפיינים ייחודיים 

הציבורי )תקשורת מסורתית, כנסת,  בהשוואה לזירות המסורתיות בהן מתקיים השיח

-תנועות חברתיות, בג"צ(. היא מעצימה את ההשלכות של המעורבות החברתית

אזרחית )מבחינת זמינות, מהירות, מידת החשיפה והיקפה(, אך עקרונותיה דומים 

לעקרונות המעצבים את יחסי צה"ל והחברה הישראלית בשלושת העשורים 

ות, כמו זירות חברתיות אחרות, משקפות התפתחות האחרונים. כך, הרשתות החברתי

של שיח ליברלי, של מעורבות גוברת בפעילות צה"ל, של תביעה לפיקוח ובקרה 

 .47אזרחיים ועוד

 

 דמות וערכיםו. 
עיסוק בערכים הוא תחום נוסף אליו התייחסו מפקדים בהרחבה כחלק מעיסוקם  .41

ערכים הוא מרכיב מרכזי מנהיגותי בשנה החולפת. כמובן שעיסוק ב-הפיקודי

בתפקידם של מפקדים כמנהיגים צבאיים, ובעיקר בצה"ל כצבא העם. אך לאורך 

השנים ניתן לראות שונות בשיח של המפקדים בהתייחס למרכיב הערכי כחלק 

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

. בשנה 48מציינים זאת כתמה מרכזית וחוזרת מנהיגותי לעומת שנים בהן מפקדים לא

הנוכחית, בדומה לשנה הקודמת, תמה זו הודגשה בדברי המפקדים והעיסוק בערכים 

 הוצג כעניין הכרחי. זאת בעיקר לאור תהליכים ואירועים ארגוניים וחברתיים. 

 –העיסוק הערכי של מפקדים בשנה הנוכחית מתקיים סביב שני הקשרים עיקריים  .42

 ציה של חיילים לשירות ואירוע החייל היורה מחברון אלאור אזריה.המוטיב

: בדומה לשנים קודמות מפקדים הדגישו מוטיבציה לשירות כתשתית לעיסוק ערכי .43

את הצורך בעיסוק ערכי בעיקר לאור תהליכים חברתיים של ירידה במוטיבציה 

יים. התפיסה לשירות. מגמה זו, לתפיסתם, מסמנת שינוי ואף שחיקה בערכים החברת

הבולטת בקרב המפקדים היא כי  בני הנוער כיום אינם מחויבים לשירות בצה"ל 

 
לדוגמא: סקר מאפייני שימוש ועמדות במדיה החברתית מצא כי משרתי החובה, בשונה ממשרתי הקבע, תופסים   47

 (.2018בהיר,  -את הרשת ככלי להעלאת מודעות ציבורית לבעיותיהם )ריבנאי
לרוב, כאשר המפקדים אינם מדגישים את ההיבט הערכי בתפקידם המנהיגותי הם מדגישים את   48

המרכיב המקצועי כמרכיב המרכזי בתפקידם ועושים פיצול והפרדה בין ערכיות למקצועיות )כשני 
 מרכיבים נפרדים, לעתים מתחרים, של מנהיגותם(.



 18 

. בזיקה לכך הם תופסים את העיסוק 49כבעבר ואינם מונעים מתוך תחושת שליחות

 הערכי והחינוכי כחלק משמעותי בתפקידם.

עם זאת, חלקם מציינים כי למרות החשיבות שהם מייחסים לעיסוק הערכי מול  .44

ודיהם הם חוששים מציניות ביחס לשיח הערכי, ביחס להובלה מתוקף ערכים פק

. חלקם, כאמור, מגלים ציניות בעצמם כלפי שימוש בשיח הערכי 50חברתיים משותפים

. חשוב לציין כי המפקדים אינם חושבים כי אין לקיים שיח 51כדי לייצר מוטיבציה

ומשמעות. הם טוענים כי לצדו ערכי )קולקטיביסטי( ככלי להנעה וליצירת מוטיבציה 

צריכים להתפתח שיחים פיקודיים המתאימים ל"רוח התקופה" ולערכים החברתיים 

 והאישיים שלהם ושל פקודיהם. בדגש על ערכים ליברליים של מימוש עצמי. 

: תשתית נוספת לעיסוק ערכי נרחב של המפקדים הוא אירוע החייל היורה מחברון .45

לפני שנתיים זיהינו הימנעות של אלאור אזריה. אם  אירוע החייל היורה מחברון

כתשתית והזדמנות לעיסוק בסוגיות ערכיות )מפקדים  מפקדים מלעסוק באירוע זה

כמעט לא הזכירו את האירוע בראיונות איתם למרות העיסוק החברתי הנרחב באותה 

יח תקופה באירוע(, הרי שהשנה מפקדים, בעיקר המ"פים, הדגישו את חשיבות הש

הערכיות, המקצועיות, המבצעיות  –הערכי עם פקודיהם על האירוע ועל משמעויותיו 

והארגוניות. העמדה הדומיננטית בקרב מפקדים כי נדרשת עמדה פיקודית ברורה מול 

החיילים על האירוע והמעשה. בתוך עמדה זו אף טמונה ביקורת )ישירה או משתמעת( 

ערכי סביב האירוע. סיבה מרכזית אותה  על ההימנעות והחשש של מפקדים מעיסוק

מציינים המפקדים לחשיבות העיסוק היא שלא להשאיר את הזירה רק לאמירות של 

גורמים מחוץ לצה"ל )תקשורת, רשתות חברתיות, פוליטיקאים(. במילים אחרות, 

המפקדים חשים כי יש להם אחריות בעיצוב הנרטיב על האירוע והמקרה ולהשפיע 

. בהקשר זה יש לשים לב כי הסא"לים 52וך עמדה פיקודית ברורהעל פקודיהם מת

ור הערכת המצב פחות הזכירו את האירוע כתשתית לעיסוק ערכי או בשרואיינו ע

ציינו כי העניין "טופל" כאירוע שעדיין מעסיק את המפקדים והחיילים. חלקם אף 

 .53טבי במובן של הצגת עמדה פיקודית ברורה בפני החייליםבאופן מי

 
מתגייסים היום כי הם חייבים... צריך לתת לחיילים את   "מתמודדים עם השאלה למה בכלל צריך צבא. החיילים 49

החינוך. יום החינוך הוא דל. עושים את זה כדי לעשות "וי"... השיח הערכי עם החיילים הוא מאד בריא. זה מעורר 
בחיילים איזשהו רגש" )מ"פ בתומכ"ל(; "חשוב לחנך את החיילים לאהבת המדינה. זה קצת נשמע גבוה" )מ"פ  

 בית(. בהכשרה קר
"בכל שיחה עם בן אדם עולה משהו ציני וקשה להיכנס לעומק הדברים... להשתמש במילה שליחות שחלקנו   50

 זה מעורר צחוקים )מ"פ ביחידה מבצעית(. –אוהבים 
"אני מתחיל עוד מעט את הלימודים האקדמיים שלי והפעם האחרונה שהייתי בחופש זה לפני חצי שנה. זה לא  51

ים לדבר איתי על מנהיגות וערכים. ואני אומר לך באמת בצורה הכי כנה, באיזשהו מקום שאני לא סביר. ואז עוד בא
גאה בו בכלל, התגבש בתוכי קצת זלזול על אנשים שמדברים איתי על ערכים... פעם הייתי אוהב את זה. אבל היום 

בוא דבר איתי על ערכים אחרי שאתה  שבאים לדבר איתי על מנהיגות יותר מדי אני מאבד את זה ונהייה ציני. כאילו 
 יום. זאת המציאות )מ"פ בהכשרה קרבית(. 28סוגר 

"אלאור אזריה. קלאסי.... כמה זמן ייקח עד שבשיחה צבאית יעלה אלאור אזריה... אז בסוף אתה מתעסק בזה. זה  52
התעסקות שצריך לעשות מעסיק את הגורמים למעלה וזה מעסיק את החיילים. צריך להסביר להם, לדבר איתם... זה 

ולהסביר בין ערך טוהר הנשק לבין שמירה על הביטחון. והמ"פ צריך לתת דעה מוצקה בסוף של מה שהוא חושב על  
 בהכשרה קרבית(.  ול להשאיר את זה פה באוויר" )מפק"צזה. אתה לא יכ

לחיילים בצבא. מהבית יותר  חושב שלא השפיע. דיברנו על זה המון, דיברנו פתוח. זה היה ברור –אלאור אזריה  53
לא באמת הזיז למישהו. זה לא שם.  –ולות על כך שמפקירים אותו )מג"ד(; "כל מה שהיה עם אלאור אזריה שמעתי ק
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מתוך הראיונות עולה כי עדיין החשש העיקרי משיח עם החיילים הוא כניסה לשיח  .46

פוליטי )"בסוף הפחד הכי גדול זה להיכנס לפוליטיקה כי זה גם אסור וגם מכניס אותך 

ל'ברוך'", קבוצת מיקוד, מ"פים בהכשרה קרבית(. ועם זאת, נראה שגם החשש הזה 

 ערכי.-אינו מונע בעת הנוכחית את השיח הפיקודי

נראה, אם כך, כי מה שאפשר לשיח זה לעלות בשנה הנוכחית הוא שילוב של הכרח  .47

)כאמור, חשיפה של החיילים לעמדות שונות בנושא מחייבת את המפקדים לייצר 

ולהשמיע עמדה פיקודית ברורה ובהירה( עם צמצום השיח הציבורי בנושא. כפי 

שר השיח הציבורי סביב האירוע שהראינו בהערכת המצב הקודמת )לפני שנתיים( כא

היה בשיאו והיה אינטנסיבי )מבחינת היקפו ומבחינת עוצמתו( מפקדים נמנעו מעיסוק 

בנושא. נראה כי שיח ציבורי אינטנסיבי בנושא דווקא חסם את היכול של מפקדים 

הן בגלל חשש כבד מכניסה לדיון פוליטי )בטובתם או שלא בטובתם( והן  –לעסוק בכך 

 נגד" )ואף מחאה( מול הדיון הציבורי האינטנסיבי. כ"תגובת

כך ניתן לומר שהדיון הציבורי בנושאים הקושרים לפעילות צה"ל, ובעיקר בנושאים  .48

טעונים מבחינה ערכית, חוסם או מונע עיסוק פיקודי פנים צבאי אך בה בעת הוא גם 

 זה שמחייב את העיסוק והשיח בין מפקדים לפקודים.

 

 

 אינטגרטיביות ומשמעויות למנהיגות הצבאיתהבנות  –סיכום 

זאת מתוך  .2019חלק זה יתמקד באפיון המנהיגות הצבאית בעת הנוכחית, בשנת  .49

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

מכך, היא מושפעת מהאופן בו מפקדים תופסים  יתרה בתוכו פועלים מפקדים.

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

הסתכלות אינטגרטיבית על הממצאים )התמות( ניתן לציין מספר מאפיינים בולטים ב .50

 של המנהיגות הצבאית בעת הנוכחית.

 

  ארגון מודרני בסביבה פוסט מודרנית: –תפיסה של ארגון "לא מותאם"  .א

ישראלית ומודל "צבא העם" מייצרים הגבולות ה"חדירים" בין צה"ל לחברה ה

הדדית קבועה של החברה על צה"ל ושל צה"ל על החברה. בהתבוננות  השפעה

אינו מתאים את שצה"ל כארגון  אתהמפקדים תופסים טיבית עולה כי ראינטג

מבחינת הנורמות והערכים  –עצמו לשינויים וההתפתחויות החברתיים 

. בתוך כך עולה כי המערכת אינה שלו המאפיינים אותו ומבחינת דפוסי הפעולה

מוטיבציה לשירות, אירועים ערכיים ומייצרת שיח מותאם עם הפקודים ביחס ל

אינה עומדת בקצב של המידע המגיע ממקורות חיצוניים, אינה מייצרת דפוסים 

ומנגנונים המאפשרים איזון ושילוב בין שירות לבין חיים אישיים, אינה מתאימה 

 
אני הייתי בשטחים וזה היה ברור ללוחם שהוא מגובה... זה דוגמה לשיח רועש מקיר לקיר שלפחות אצלנו לא הורגש"  

 )סא"ל במטה(.



 20 

איסור על זקנים, למשל, דות להתפתחויות ערכיות וטכנולוגיות )את הנהלים והפקו

 יםאיסור על סימון "לייק" ברשתות ועוד(. כל אלו יוצרים לתפיסתם ציניות ופוגע

 מחוברות לארגון.ב

בעוד המפקדים הצעירים יותר מסמנים באופן ברור את "השינויים" שמאפיינים 

הארגון פועל, המפקדים  את "דור" המתגייסים ואת הסביבה החיצונית בו

הותיקים יותר, מעט מסויגים. הסתייגות ראשונה היא לגבי האם השינוי הוא 

"אמיתי"? אמנם הם ערים לשינויים בסביבה החיצונית לארגון אשר מחלחלים גם 

פנימה אך הם אינם בטוחים שההתפתחויות החברתיות הן אכן כל כך דרמטיות או 

צב שינויים גבוה ומציאות משתנה? שנית, הם שבכל תקופה בזמן יש תחושה של ק

אמביוולנטיים לגבי דרך הפעולה המתאימה נוכח השינוי והם לא בטוחים שדרך 

הפעולה הנכונה היא שינוי של התנהלות פנימית ארוכת שנים ומסורת. חלק 

פיה גם אם כוח האדם הצבאי הוא שונה במאפייניו מהמפקדים מציגים תפיסה על 

 לים שינויים באופן שבו התקשורת מסקרת את צה"ל ובתדמיתובציפיותיו, וח

צה"ל בציבור, אין זה אומר שהצבא צריך מיד "להתקפל" ולהתאים את עצמו. 

מבחינתם יש קישור בין שינוי הדפוסים הארגוניים בהתאם לצורכי הפרט לבין 

אובדן מידה מסוימת של היושרה הארגונית. לדידם, הארגון צריך להיות נאמן 

 צמו גם בעתות של שינויים חיצוניים. לע

במידה לצד זאת, המפקדים חשים כי הם עצמם )כיחידים( כן מנסים להתאים 

, את דפוסי הפעולה, דפוסי הפיקוד והמנהיגות לעת הנוכחיתכזו או אחרת 

יצירת שיח, הקשבה, שימוש ברשתות חברתיות  –לצרכים ולמאפייני הפקודים 

רה על זכויות הפרט, שימוש בהורים לרתימה ויצירת ככלי פיקודי, הקפדה על שמי

 מוטיבציה, "יצירת סדר" והצגת עמדה פיקודית מול השיח החברתי ועוד.

 

   וכוח אדם איכותי: ארגון בינוניתפיסה של  .ב

מידת היוקרה של הארגון ובכלל התדמית של צה"ל בעיני משרתיו ובעיני החברה 

סוגיית איכות כוח גוני. כחלק מכך, הישראלית, הם נושאים שנמצאים בשיח האר

האדם בצה"ל היא סוגיה המעסיקה מפקדים ונוכחת בשיח שלהם לאורך השנים 

 בהערכות המצב. גם בשנה זו מפקדים עסקו בה בהקשרים שונים. 

הארגון מספק בראייה אינטגרטיבית ניתן לזהות התפתחות של תפיסה לפיה 

תוכה. תהליכים בירוקרטיים, דגש רב לפעול ב בינונית סביבהלחייליו ולמפקדיו 

על תשומות של זמן, דרישה של הארגון להתמסרות טוטאלית של הפרט, וצמצום 

, ללא יצירתיות, עם יכולת אישית ללא יוזמהמרחב הפעולה )דרישה לפעול בארגון 

יוצרים יחד אקלים מצמצם  השפעה מוגבלת ועם העדר יכולת לקבל החלטות(

 ומרסן של הפרט. 

יל לכך, מתפתחת בקרב המפקדים תפיסה כי כוח האדם המתגייס לצה"ל במקב

ופועל על בסיס התשתית שתוארה, הוא כוח אדם איכותי. המתגייסים מתוארים 
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דעתנים, בעלי חשיבה ביקורתית, בעלי ידע, אינטליגנטים, בעלי "ראש גדול" כ

ון לבין פער בין התשתית המוגבלת שמציע הארגכך, נוצר  ובעלי ראייה רחבה.

. התפיסה המתפתחת היא שלאורך יכולות, ציפיות ודרישות כוח האדם המוזן אליו

זמן הארגון לא יצליח לשמר את כוח האדם האיכותי משום שהוא לא מאפשר לו 

 .54למצות את יכולתיו

המפקדים רואים את עצמם כאחראים לגשר על חלק מהפער בין הסביבה 

על היכולות הגבוהות. הם חשים כי חלק הארגונית הבינונית לבין כוח האדם ב

בפני הפרט על מה שהמערכת לא מסוגלת לספק. המפקדים  לפצותמתפקידם הוא 

מרגישים את הפער גם על עצמם באופן אישי ובו בזמן חשים אחריות לנסות 

ולהשפיע כיחידים למען פקודיהם. תפיסה זו של המפקדים כסכר בין "המערכת" 

ית הן מבחינת מערכת היחסים שבין המפקדים לבין לבין החיילים היא בעיית

מקורות הכוח של . המפקדים לפקודיהםיחסים בין "המערכת", והן מבחינת ה

המפקדים, יכולת ההשפעה שלהם על הפקודים והיבטים הסימבוליים של 

 .מתערערים המנהיגות

 

  :"מנהיגות זהירה" – מנהיגות בתוך מרחב מצומצם .ג

עולה של מפקדים בעת הנוכחית עלתה בראיונות תפיסה של צמצום מרחב הפ

בהרחבה בהקשרים שונים. מפקדים ציינו הן מאפיינים ארגוניים והן מאפיינים 

חברתיים רחבים שלדידם מצמצמים את מרחב פעולתם. בתוך כך מפקדים ציינו 

את דפוס הפעולה הריכוזי כמאפיין ארגוני שמצמצם את מרחב פעולתם, את 

נית, את המעורבות וההשפעה של ההורים על ילדיהם, את הארגו ההבירוקרטי

החשיפה התקשורתית שמייצרת פיקוח ובקרה הדוקים, את העדר הסובלנות 

לטעויות )ולעתים אף העדר גיבוי( ואת המחויבות והמוטיבציה המותנות של 

 פקודיהם. 

כל אלו יוצרים חוויה של ביטחון פסיכולוגי נמוך בארגון אשר לה משמעויות 

היא מצמצמת את הרצון והיכולת  – רקטיות כפי שנתפסות על ידי המפקדיםפ

ליזום, את היכולת להשפיע הן כלפי מטה על הפקודים והן כלפי מעלה על 

המפקדים, את היכולת לפעול מתוך עמוד שדרה פיקודי ובאופן אותנטי שונות 

יים של שצוינו על ידי המפקדים. במילים אחרות היא פוגעת במרכיבים משמעות

 המנהיגות הצבאית המצופה ובמקורות הכוח של המפקדים.

 

ויצירת מקורות כוח  שחיקת מקורות הכוח המסורתיים של המנהיגות הצבאית .ד

  חדשים ומותאמים:

 
בלבד מהקצינים הסכימו כי צה"ל מצליח להשאיר בשירות קבע את   10%נמצא כי  2018קבע   יצוין כי בסקר 54

 (.2018האנשים האיכותיים. עמדה ביקורתית זו הייתה עקבית על פני חילות, דרגות ומקצועות )ולדמן והמנחם, 
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מתוך דברי המפקדים עולה כי חלק ממקורות הכוח המסורתיים של מפקדים 

הפורמלית שלהם נשחקים. בתוך כך ניתן לציין כי מפקדים חשים שכוח הסמכות 

נשחק )לאור השינויים במאפייני המתגייסים, המעורבות הגוברת של ההורים, 

השפעה של מקורות סמכות חיצוניים, השינוי ביחסי הכוח בין המפקדים 

לפקודיהם(; שכוחם כמומחים בעלי ידע נשחק )לאור הצטמצמות פערי הידע בינם 

שיכולתם להניע מתוקף ערכים לבין פקודיהם ושפע המידע הקיים מחוץ לארגון(; 

משותפים נשחקת )לאור תפיסתם כי נשחקת המחויבות והמוטיבציה לשירות 

צבאי בקרב פקודיהם(; ולבסוף כי הם לא מהווים מודל להזדהות או התייחסות 

בקרב פקודיהם )כפי שבא לידי ביטוי באמירה של רבים מהם כי אינם רוצים 

בטים של חסר יכולת לאזן בין שירות להיות כמו המפקדים שלהם, בעיקר בהי

 צבאי לחיים אישיים(.

לצד השחיקה בחלק ממקורות הכוח המפקדים מבקשים להעצים את מקורות 

הכוח שנשארו בידיהם. בתוך כך הדגישו מפקדים את היחסים עם פקודיהם 

לכל אחד ואחד מהם מתוך היכרות עם הצרכים  וספציפית את הדאגה האישית

יים של כל פקוד. במובן זה ניתן לומר כי סגנון המנהיגות והרצונות הייחוד

המעצבת של התייחסות אינדיבידואליסטית מקבל מקום משמעותי כחלק 

ממקורות הכוח הנדרשים ממפקדים בעת הנוכחית. נוסף לכך )ובזיקה לכך( 

כפרקטיקות מנהיגות  ההקשבהעם פקודיהם ואת  השיחמפקדים מדגישים את 

 מרכזיות.

 

מסמנת מספר התפתחויות משמעותיות בתפיסות  2019צב מנהיגות לשנת הערכת מ .51

 ובפרקטיקות מנהיגותיות.

מבין המוקדים שנמצאים תחת שינוי ניתן לציין את תפיסת התפקיד של המפקד,  .52

מידת ההזדהות של המפקד עם המערכת לעומת מידת ההזדהות שלו עם פקודיו, 

 בתפקידו.ותחושת המשמעות ותחושת הנחיצות של המפקד 

מסוים.  בלבולהערכת המצב מגלה כי המפקדים נמצאים בנקודה בזמן שבה הם חשים  .53

המפקדים שואלים את עצמם שאלות בנוגע לתכלית הארגונית )העצימות הנמוכה 

מעלה שאלות בנוגע להכרח או הכורח של הפעולות הצבאיות אשר אינן מוטלות בספק 

בנוגע לתכלית האישית )האם שליחות  בעתות של לחימה(; הם שואלים עצמם שאלות

היא גורם מספיק משמעותי כדי להישאר בארגון לאורך זמן? האם הם מצליחים לבטא 

את מלוא היכולות שלהם בארגון הצבאי? האם יש דרכים לתרום למדינה שהן מחוץ 

לצה"ל?(; והם שואלים את עצמם שאלות בנוגע ליכולות האישיות שלהם )לעיתים עקב 

 חוסר ביטחון אל מול הפקודים, ההורים והתקשורת(. תחושה של

שאלה חשובה בעינינו היא: האם יש בארגון מקום ואפשרות לשאלות כגון אלה? האם  .54

לגיטימי שמפקד ישהה בשטח אפור וינסה יחד עם מפקדו לפתור את הבלבול שהוא 
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שך חווה? האם יש בארגון כיום מרחב לנהל שיח פתוח וכנה על דילמות בנוגע להמ

 שירות? 

צה"ל כארגון נוטה לרוב לצמצם מרחבים של עמימות וחותר לספק פתרונות וודאיים  .55

ומוחלטים. הערכת מצב זו מסמנת שפרקטיקות שהוכיחו עצמן כאפקטיביות 

במרחבים מסוימים של הפעולה הצבאית אינן בהכרח אפקטיביות כפרקטיקות 

 מנהיגותיות בעת הנוכחית. 

ולשכלל יכולות הנדרשות ממפקדים בעת הנוכחית. למשל,  ברמת הפרט יש טעם לפתח .56

 חיזוק יכולות של הקשבה וניהול שיחה, יכולות בניית נרטיב ויחסי ציבור וכדומה.

ברמת המערכת הדגש העיקרי הוא על מציאת האופנים שבהם הארגון יכול לפתוח  .57

 ולאפשר מרחב חדש ופתוח למפקדיו. 
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