
 

 

 

 

 ומפקדיו  המשטרה הצבאיתחיל אתגרי המנהיגות של  

 פרגולה -הללה ד שו

 

 מבוא 

ראשית בצה"ל לאכיפת החוק והסדר, הביצועית  המקצועית וחיל המשטרה הצבאית הוא הסמכות ה

ולבידוק הביטחוני במרחב התפר פועל מתוך צה"למניעת עבריינות  בכפוף אליו ומחיל את    ,. החיל 

על ר יוסמכותו  מורכבויות  מייצרת  זו  עובדה  מימוש  .  סביב  הן יבות  בחלקן  אשר  החיל,  של  יעודו 

 מנהיגותיות.  

   

הנוצרת במפגש של שלושה מרכיבים: המנהיג, המונהגים מורכבת ורבת פנים,  מנהיגות היא תופעה  

הספרות העדכנית בתחום מחקרי המנהיגות, מייחסת משמעות רבה  (.  1995  , והנסיבות )קליין והאוס

סביבתיים  השפעת  ל למונהגיושריים  הק ומרכיבים  המנהיג  שבין  הגומלין  יחסי  .  ( 1999)פופר,    על 

ההקשר   את  להבין  מבלי  במנהיגות  לעסוק  ניתן  היא שלא  ההנחה  היא    םשבתוכוהנסיבות  כלומר, 

 פועלת.  

 

לאור   צה"ל,  של  לחוסנו  הצבאית  המשטרה  חיל  תרומת  בחשיבות  הכרה  מתוך  נכתב  זה  מאמר 

בעת חיל  יעסוק  הזאת. המאמר    הסוגיות הערכיות המעסיקות אותו  באתגרי המנהיגות של מפקדי 

זאת, תוך התבוננות   ., הנגזרים מההקשר הייחודי שבתוכו פועלים החיל ומפקדיו המשטרה הצבאית

 .על הקשר המורכב שבין חיל המשטרה הצבאית לצה"ל

 

כשה בחיל המשטרה הצבאית, במשך  רבים  והנחיה עם מפקדים  יעוץ  הינו פרי של עבודת  ש מאמר 

ועם  ו  ,שנים  שונים  קצונה  בדרגי  הכשרה  בקורסי  וחניכים  מפקדים  עם  רבים  מפגשים  על  מבוסס 

מפקדים ביחידות שטח. איסוף החומר נעשה בשיטה נרטיבית, ומבוסס על הסיפור שמפקדים אלה 

הללו.   הסיפורים  את  לפרש  בחרתי  שבו  והאופן  עצמם  על  מודלים מספרים  על  תתבסס  הפרשנות 

 ורטו בהמשך.תיאורטיים שיפ

ה אמצעי  המפגש  שהאתגרים בלתי  מלמד  הצבאית  המשטרה  בחיל  המפקדים  עבודת  עם 

ב   מורכביםהמנהיגותיים שמזמנים להם תפקידיהם הם   בעיקר  ולהתמודדות  רמה הרגשית להכלה 

להם.  אליתטוהמנ ויכלו  התמודדות  לברי  הללו  האתגרים  את  שהפכו  מפקדים  ישנם  זאת,  עם   .

התגבשו במהלך הליווי והמפגש עם מפקדים רבים בחיל המשטרה הצבאית, המחשבות והתובנות, ש

 מובאות במאמר זה.  

 

 : , המתייחסות לאתגרי המנהיגות הייחודיים בחיל המשטרה הצבאיתבמאמר שלוש טענות מרכזיות

מקצועי, המציגים רף  החיל וייעודו,  חזון  הקיים בין  ישנם אתגרים מנהיגותיים הנובעים מהפער    (1

ה  ערכי ובין  גבוה  המציאות,  מפגש  ומוסרי  המפקדים,  עם  מתמודדים  קיצוני עמה  באופן  הרחוקה 

 .  מרף זה



 

 

 

לא פחות מאשר    ,תפקודועל  , ממנו נגזרות ציפיות המשפיעות  בצה"ל  פסיכולוגיתפקיד    לחיל יש  (2

י  משפיעה על דפוס ,החיל, והמשימות הנגזרות ממנה הפרקטיקה המרכזית של ( 3. ו הפורמאליתפקיד

 המנהיגות. טענות אלה יורחבו במאמר.

צה"ל לכלל  שירותים  הנותן  גוף  הוא  הצבאית  המשטרה  מפקדיו  .  חיל  של  המנהיגות  אתגרי  לכן, 

 :  1נחלקים לשלושה אשכולות מרכזיים

 .  2  , חיילים, עבריינים(השונות )מפקדיםהאחד, של מפקדי החיל למול צה"ל ואוכלוסיותיו 

 פקודיהם בתוך החיל.  השני, של מפקדי החיל למול 

 השלישי של מפקדי החיל למול עצמם )כנגזרת של שני האשכולות הראשונים(. 

הניסיון  .  מאמר אינו עושה הבחנה בין אתגרי המנהיגות של הסג"מ לאתגרי המנהיגות של התא"לה

בכולן יש התמודדות   :מלמד שקיים דמיון באתגרים בכל הדרגות, גם אם במינונים ובעוצמות שונות 

משמעות  אתגר מתן העם אוכלוסיות צה"ל השונות, עם פקודים בתוך חיל המשטרה הצבאית ועם  

 עשייה.  ל

 

 חלק א'

 יעוד, חזון, מבנה  - תיאור החיל

הוא "להוות   חיל המשטרה הצבאית  בצה"ל לאכיפת  ייעודו של  וביצועית ראשית  סמכות מקצועית 

בשמירה על הביטחון   לשם סיועחב התפר,  החוק והסדר, למניעת עבריינות ולבידוק הביטחוני במר 

 . (2008" )אשר, השוטף, חיזוק חוסנו המוסרי של צה"ל וסיוע בהשגת ייעודו

של ארגון, מגדיר את האופן הנשאף   חזונו של ארגון מגדיר את הסיבה הרשמית לקיומו,    ייעודובעוד  

צבאית, כסמכות האכיפה  חיל המשטרה ה, "על פי חזונו   יעודו.ישבו יפעל הארגון על מנת לממש את  

יפעל   בצה"ל,  המפקדיםהמובילה  ובשיתוף  ובהתאמה  בשירות  הצבא  של  המוסרי  חוסנו  לחיזוק   ,

הון   על  המתבסס  ויצירתי,  מתחדש  מקצועי,  כארגון  תפעל  הצבאית  המשטרה  ולצרכיו.  לפעילותו 

האדם, ישמרו  אנושי איכותי, הפועל בשקיפות ומכוון שירות. המשרתים בחיל יקפידו על ערך כבוד  

אישית דוגמה  מתן  תוך  וברעות  ביושרה  וינהגו  המקצועית  האתיקה   (. 2008אשר,  ).  "על 

 

כלומר, במקביל ליעוד, מציג החזון תמונה ארגונית שלמה המבוססת על מערכת הנחות יסוד אשר 

 ממנה נגזרים ערכים מנחים המתורגמים לטקסים, לשפה ולסמלים.  

החיל,  בהתאם בעל הינו    סמל  אש  חמש  מגן  מוסרית:    , לשונות  מידה  אמת  מסמלת  אחת  כל  אשר 

  טוהר היד, טוהר הנשק, טוהר הלב, טוהר המראה וטוהר העין "שכמותן כאמת הצרופה באש".

 

ייעודו את  לממש  מנת  הצבאית    ,על  המשטרה  מגזריםחיל  לשישה  מגזר נחלק  השיטור,  מגזר   :

בילוש ומגזר ההדרכה. במסגרת מגזרים ין והמודיעהכליאה, מגזר החקירות, מגזר המעברים, מגזר ה

החיל   משמר אלה  חדרי  כלא,  בבתי  במשמורת  חיילים  החזקת  ביניהם  רבים,  תחומים  על  אחראי 

עריקים, הפעלת מעברים על גדר  התנועה והמשמעת,  החוק והסדר בתחום הומתקני השהיה, אכיפת  

הספר למשטרה צבאית   תביב  הכשרות החיל מתקיימותההפרדה וחקירת עבירות פליליות בצה"ל.  

 
הישראלית   1 החברה  את  גם  משרתות  הצבאית  המשטרה  חיל  /   -פעולות  בסוחרי  טיפול  דרכים,  תאונות  במניעת 

יעה המאמר הנוכחי . מפאת קוצר הירמשתמשי סמים )חקירה וכליאה(, מניעת כניסה של מפגעים לשטח המדינה ועוד
 לא יעסוק בהיבט זה של עבודת המשטרה הצבאית. 

 במגזר המעברים הממשק הוא אל מול אוכלוסיה פלסטינית בעיקר.  2



 

 

 

(. בסיס ההדרכה מרכז תחתיו הן את ההכשרה הבסיסית )טירונות, קורסים בסיסים( והן  13)בה"ד  

    .  (2008)אשר,  הכשרות מתקדמות בחיל

 

 חלק ב'

 למציאות  "חלום"הפער שבין ה – 1טענה מס' 

מהותו חזון הינו שאיפה חזון ארגוני ניתן להגדרה כ"תמונה עתידית של הארגון במיטבו" כלומר, ב

הפיכתו  בעצם  אלא  בהגשמתו,  מתבטא  אינו  החזון  מימוש  למעשה  ממומשת.  שאינה  מתמדת 

)כץ,   (. ההנחה היא כי תמיד יהיה פער בין חזון  1999לעיקרון מנחה בעשייה האירגונית היומיומית 

 וכי המנהיגות מאפשרת תנועה מתמדת מהמציאות לעבר החזון. ארגוני ובין המציאות

גודלו של הפער  בשל  בין השאר,  הם מורכבים,  מפקדי חיל המשטרה הצבאית  אתגרי המנהיגות של  

אותה   ,ובין המציאותערכית ורוחנית גבוהה  ,מבטאים מערכת מקצועיתההארגוני, בין היעוד והחזון 

ומצוקה.   אלימות  ומוסר  אתיקה  העדר  פליליים,  אלמנטים  קיימים  שבה  המפקדים,  להלן  פוגשים 

 חזון למציאות: יעוד והמדגימות את הקשיים המובנים בפער שבין ההדוגמאות  שלוש

 

המציאות שעמה מתמודד החיל נמצאת   ,בעוד חזון וסמל החיל עוסקים בערכים, אתיקה וטוהר.  1

ב האחורית בעיקר  "  "3"חצר  ובה  צה"ל,  הידייםשל  את  האתיקה  ".  מלכלכים  הערכים,  בין  הפער 

חיי   ובין  הנשאפים,  מתמשך  והטוהר  חיכוך  קיים  שבהם  מילולית  עם  סיזיפי,  וההיומיום  אלימות 

גורם לשחיקה, תסכול ועייפות   –ועוד  ערכים  אתיקה והעדר  התנהגויות שאינן נורמטיביות  ופיזית,  

בין  הקשר  כאשר  מתעצם  זה  קושי  בתודעה.  זמן  לאורך  המשמעות  שמירת  על  המקשים  גדולים, 

ה לצה"ל  תרומתן  ובין  היומיום  הכליאה  מטלות  במגזר  בעיקר  ביטוי  לידי  בא  הדבר  ישיר.  לא  וא 

   והשיטור, וכתוצאה מכך החזון הופך למשהו שקשה להישען עליו ביומיום.

בכלא כרוכות בספירה של כלואים מספר פעמים ביום, ליווי שלהם מהתאים  שגרה  למשל משימות ה

ע בחתימה  הכרוכים  אחרים  למקומות  לעתים  העברתם  ובחזרה,  מעבר  לארוחות  אישורי  כגון   -ל 

מרפאה, עבודות שונות, מעבר פלוגה, שמירה ועוד. בתוך המציאות של המטלות החוזרות על עצמן  

חשש מבריחת כלואים או  בהן מיעוט של מדריכי כלואים מטפלים במאות כלואים, תוך  מידי יום,  

, לחיל כנותן  צה"ל  לא ברור הקשר בין מטלות אלה לחוסנו המוסרי של –מפגיעה של כלואים בעצמם 

 .  או לטיפול בכלואים עצמם  שירות

המדינה   לביטחון  היומיום  פעולות  בין  הקשר  חוקרת(,  צבאית  )משטרה  ובמצ"ח  המעברים  במגזר 

ולכן   יותר  ישיר  יותר:  הוא  בגופי  ברור  "אני  פיגוע"  חוסים  בגופי  ה"אני  בנגע   אך.  סמים"נלחם 

 . ת על פעולות היומיום המשותף לכלל המגזרים הוא החזרתיות הסיזיפי

 

תוך  .  2 למפקדים  לסייע  עולה שתפקידו  החיל  של  והחזון  היעוד  שירות שית מתוך  ומתן  פעולה  .  וף 

השמירה על המשמעת לא  מכיוון שכך,  בסדר הינו אחד מתפקידי המפקדים בצה"ל.  ו  העיסוק בחוק

הצבאית.   המשטרה  עם  שלהם  משותפת  כמשימה  צה"ל  מפקדי  ידי  על  נתפסת  טאפורה המתמיד 

נפרדות:  טריטוריות  על  החשיבה  את  ממחישה  לבית,  חיצונית  שהיא  אחורית"  "חצר  ישנה  לפיה 

 
הוא מונח שגור המתאר את תחום עבודתה של המשטרה הצבאית. בדברי הברכה של   "חצר אחורית"המונח   3

נה לחיל המשטרה הצבאית הוא כותב: "היו אלו שישים שנות  ש 60 מציין הרמטכ"ל רא"ל גבי אשכנזי, בפתיחת ספר ה
עשייה, לחימה בלתי מתפשרת בחזית וב"חצר האחורית", אשר העניקו לצה"ל את היכולת לשמר עצמו כארגון איכותי  

גורמים  פעילות אל מול ל ומוביל". הלחימה בחזית מתייחסת להבנתי למניעת פיגועים, טיפול בשבויי מלחמה וככלל 
 לצה"ל. המונח "חצר אחורית" מתייחס לפעילות בתוך צה"ל.   יםחיצונים עויני



 

 

 

החשיבה באחת קורים הדברים הטובים ואל השנייה נזרקים הדברים הרעים )אם הם לא כבר שם(.  

  : מחד באופן הבאהחיל  כלפי  האמביוולנטי  יחס  במונחים של טריטוריות נפרדות באה לידי ביטוי ב

, ישנו רצון שהחיל יסייע אל מול החיילים שהיחידות רוצות לסלק מתוכן או להעניש בחומרה  סאגי

סמים,   סוחרי  עם  )למשל  קשות(חיילים  משמעת  מתוך בעיות  ה"רע"  את  מוציאים  זה,  באופן   .

ומעבירים אותו לטיפול המשטרה הצבאית. כך אל מול  גיסא  מאידך  היחידה  כל  יהיה קפדן  , שלא 

המו מפקדיהםהחיילים  ידי  על  זכויות.    ערכים  לא  ושצברו  הוא  שאליו  לאזורים  יכנס  כלומר שלא 

הבית" הוזמן.   "פנים  או  אחורית"  "חצר  היא  מוערך  מפקד  או  חייל  של  פעמית  חד  מעידה  ,  האם 

המשמעת של  הבית  בעל  בשם  ומיהו  פעולה  לשתף  הצדדים  שני  על  מקשה  הדיכוטומית  החשיבה   ?

   מטרה משותפת. 

 

לכך לוחמת    דוגמא  ביחידה  שבו  מקרה  חייל,  היא  הלוויה  נהרג  לקראת  מבצעית.  פעילות  במסגרת 

חיילי חמישים   הפלוגה  חתמו  רק  הוחזרו  מהלוויה  כשחזרו  כבוד.  מטחי  לצורך  נשקים  שישים  על 

נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת כנגד    נשק,ותשעה נשקים. בעקבות העובדה שנעלם  

ביצע תחקיר עם המפקדים   ,ה משוכנע שמדובר במהומה על לא מאומהמפקד הפלוגה. המפקד שהי

שם נמצא הנשק והוחזר. למרות זאת    ,והחיילים ומשלא הגיע לתוצאות פרץ לכל ארוניות החיילים

מצ"ח   חקירת  נסגרה  כקטנוניות לא  נתפס  הדבר  נוספת.  חקירה  תקופת  לאחר  אלא  מיידי   באופן 

ר בקרב. החקירה לא נסגרה משום שבאותו זמן, החטיבה וחוסר רגישות כלפי לוחמים שאיבדו חב

נשקים גניבת   / באבדן  בצה"ל  הראשון  במקום  דורגה  הפלוגה,  השתייכה  החקירה   שאליה  כן  ועל 

למעשההנוספת זאת.  ידע  הפלוגה  מפקד  אם  ספק  ל  ,.  הגלוי,  החוקרת  ברובד  הצבאית  משטרה 

התקיים   כלי נשק בצה"ל. ברובד הסמויהיה את אותו האינטרס, והוא שלא יגנבו    פקד הפלוגהמלו

 הם לא תפסו האחד את השני כשותפים. בעל הבית", כך שבפועל  הומאבק סביב "מי

 

חוסנם המוסרי, התייחסותם  מבחינת  עבור מפקדי צה"ל,    להוות דוגמא  יועלעולה שמחזון החיל  .  3

 לושה יאות מזמנת שהמציושרה.  ברורה והפגנת    מקצועיתלכבוד האדם, עבודה על פי כללי אתיקה  

, החיילים המגיעים לחיל המשטרה הצבאית האחדהפועלים כנגד מרכיב זה ביעוד:    ,כוחות מרכזיים

או החשיבות שהם מייחסים לחוק ולסדר, האתיקה המקצועית  ,  לא נבחרו על סמך חוסנם המוסרי 

ת, עודפים  נמצאו מתאימים לשרת כלוחמים )מסיבות של פרופיל, משפחות שכולואלא מכיוון שלא  

ועוד(.   לוחמות  יחידות  אינם    השנישל  לחיל  המגיעים  רבים  חיילים  לשרת.  המוטיבציה  הוא 

רוצה להיות במקום  בכל תחום שהוא כאשר אינך  דוגמא אישית  בו וקשה להוות  מעוניינים לשרת 

  , התנהגויות שאינן נורמטיביותושפה החיכוך המתמיד והיומיומי עם , הוא לישיהששבו אתה נמצא. 

  .המשטרה הצבאיתאל השפה של חיילי  ,במידה מסוימת ,יםמחלחלה

 

 

 הפערים בין היעוד והחזון למציאות משמעויות הנובעות מ לושלסיכום ישנן ש

גורם לשחיקה ועייפות. וככל ,  עמה מתמודד החיל  והמציאות  חזון החילישבין ה  הגדול  הפער •

 המשמעות בעשייה נמוך יותר.  שהקשר בין מטלות היומיום לחזון פחות ישיר כך תחושת 

  ,בין השאר ,מפקדי צה"ל אינה טריוויאליתלפעול בשותפות עם המשטרה הצבאית היכולת של  •

 קיים ויכוח סמוי סביב מי "בעל הבית" של המשמעת והמוסר בצה"ל. משום ש



 

 

 

ב • המטפל  מתדמית  מושפע  לחיל  המוקצה  האנושי  האחורית"  המשאב  על  "חצר  ומשפיע 

 . גמא עבור מפקדי צה"להיכולת להוות דו

 

 

 – תפקיד הפסיכולוגי של חיל המשטרה הצבאית בצה"לה – 2טענה מס' 

 מה פרויד היה אומר על זה 

מ נגזר  מערכת  בתוך  ארגון  של  הפורמאלי  ומשימתו  תפקידו  במקבילייעודו  ארגון   , המרכזית.  לכל 

  , לעתים לא מודעים   ,של המערכת  שונים עשוי להיות תפקיד לא פורמאלי במערכת, העונה על צרכים  

"אלי בריא.  הארגון  "נמשךהם  מיום  להבין  ניתן  פורמאליים  שתפקידים  את  בעוד  ארגון,  של  תו 

הלא   בדיעבדתפקידיו  לגלות  ניתן  וכו'(  פורמאליים  הגיע  נמשך,  הארגון  תפקיד.  )לאן    ו למשל 

רמאליים אחד מתפקידיו הלא פולחנך ולעצב את הדור הבא.    ,למדהוא לספר  הת  יבהפורמאלי של  

 כדי לאפשר למשק לעבוד ולהתפתח.ספק תעסוקה לבני הנוער ל הוא

בתפקיד מסוימים  היבטים  להבין  מנת  בתוך  של  פסיכולוגי  ה  ועל  הצבאית  המשטרה   ,צה"לחיל 

 אעשה שימוש בתיאוריה הפסיכואנליטית של זיגמונד פרויד. 

 

הנפש. בקצרה, על פי דגם זה   שרטט פרויד דגם מבני המתאר את החלקים העיקריים של  ,1923בשנת 

ה"איד"   בתכלית:  שונות  רשויות  שלוש  בנפש  תוססים"   –קיימות  רחשים  שורצת  "קלחת    , הוא 

ה"אגו"   מבנה.  וחסרות  גולמיות  אימפולסיביות,  מווסתים    –אנרגיות  תפקודים  של  אוסף  הוא 

הוא התנהגות.  הוא המשגיח המוסרי על ה  -השומרים על האימפולסים תחת שליטה, וה"סופר אגו"   

שפורשו  למעשה   כפי  החברה,  של  ואידיאלים  ערכים  של  פנימי  הוריו ו"תווכו"  ייצוג  ידי  על   לילד 

 . (1995)מיטשל ובלאק, 

של האישיות היא    ההשונים והדינאמיקחלקים  מאבקי כוחות בין ה  מתקיימיםעל פי דגם מבני זה  

לעצור את הדחפים ופר אגו" שואף  : בעוד ה"איד" שואף לפורקן תמידי, ה"סמאבקי הכוחותסך כל  

 ה"אגו" מתווך בין הדחפים לסביבה.  ., במיוחד דחפים שעלולים להביא לגינוי חברתישל האיד

 

וסדר",  מושגים  ה חזונו    "אתיקה"ו  "טוהר",  י"מוסר"חוסן  "חוק  החיל,  יעוד  מתוך  )הלקוחים 

וחזונו של ביניתן להבמילים אחרות    .הם מושגים מעולם ה"סופר אגו"והסמל שלו(   ייעודו  ן מתוך 

הש  ,חילה להיות  אגו"תפקידו  הצבא,    "סופר  כל  ו של  עם  ההלהתמודד  חברתיות  התנהגויות  אנטי 

נהיגה מסוכנת,  בצה"ל  של החיילים  ("איד")ה בנשק, הטרדה מינית,  שימוש בסמים, סחר  שוחד,  : 

במובן זה,  ועוד.    ה"לצשל  ערכי  חריגה מהקוד האתי והביזה, עריקה משירות סדיר ומילואים,    ,אונס

והדבר מאפשר לו לבצע   שאינן נורמטיביות,משחרר את צה"ל מהשקעת האנרגיה בהתנהגויות  החיל  

 את משימותיו. 

 

( פרויד  פי  אגו"ה(,  1923על  תהליכים  "סופר  שני  באמצעות  שההורים   :נוצר  מה  כל  הוא  האחד 

כך נוצר המצפון. המצפון   –ו  אומרים שאסור ומענישים בגינ)ודמויות סמכות משמעותיות אחרות(  

שההורים  מה  כל  הוא  השני  התהליך  טובה.  לא  והרגשה  חרטה  אשם,  רגשות  באמצעות  מעניש 

נוצר  –אומרים שראוי  )ודמויות סמכות משמעותיות אחרות(   והאידאלי שבאדם.   כך   הצד המוסרי 

התנהגו על  והתגמול  אסורות  התנהגויות  על  הענישה  את  להקביל  אפשר  פשטני  ראויות  באופן  יות 

 לשיטת ה"מקל והגזר". 



 

 

 

הצבאית,  ח המשטרה  כאינו  יל  או  מוגדר  ערכיות  טובות,  התנהגויות  על  מפקדים  המתגמל  גוף 

הוא  מתגמלת על מה שראוי.  המקביל לפונקציה ההורית  אמור להיות  מה ש  –מוסריות   זה,  במובן 

ציאה אל הפועל עונשים  ומו  דורשת רמה מוסרית גבוההזו ש  –  בלבד   תהמצפוניווה את הפונקציה מה

  " סופר אגו"של ה "נוזפת" מחזיק רק את הפונקציה הת לא נורמטיביות. העובדה שהחיל התנהגויועל 

ה)המקל(   הפונקציה  את  אותו  )הגזר(,  "מתגמלת"  ולא  כאשר הופכת  בו  שנעזרים  לגוף  גיסא,  מחד 

גיסא   ומאידך  ל"מקל",  מעיק,  נחווה  שלגוף  זקוקים  קטנונכרודפני,  כאשר    )"מנאיק"(  י ולעתים 

 פוגשים אותו באופן אקראי וללא הזמנה.  

קשר מורכב עם מפקדי צה"ל משום שבין החיל כמושיע לחיל כרודפני וקטנוני לא תמיד  הדבר גורם ל

ה"מקל" )בין אם מוזמן ובן   תפקידאם מתבוננים על חיילי המשטרה הצבאית,  .  4קיים החיל כשותף

לאו(   להזדהות  והאם  שקשה  תפקיד  משמעות.  א  ממנו  ולשאוב  מסוימים  אתו  עשוי  במקרים  הוא 

   .וקה רגשיתעשוי לגרום למצ בדימוי העצמי ולפגוע 

 

 ?של החייליםהורה ה הומי -גבולות הסמכות ומאפייניה 

בדומה לשאלת הטריטוריה שהועלתה בטענה הראשונה, ו,  הבמהות  פונקציה הוריתהסופר אגו הוא  

התשובה היא כמעט מוסר של חיילי צה"ל?".  על המשמעת והאחראי  מעלה את השאלה: "מי  הדבר  

צה"ל  טריוויאלית:   חייליהםהם  מפקדי  של  וחינוכם  רווחתם  לשלומם,  על    האחראים  גם  כן  ועל 

והאם   ? מה טיבה של הסמכות הזובתחום  "סמכות ראשית"אם כך מדוע נחוצה  .  המשמעת והמוסר

עהיא   ה"סורכלל    לחלה  פקודיהם  על  רק  או  ושאלת    .רים"המפקדים  של  טיב  הסמכות  גבולות 

 טריוויאלית.   אינההמשטרה הצבאית 

סטר  במהלכם  הגיעו לדין ולדברים  שוטר צבאי בזמן שנהג. השניים  ל ידי  נעצר עצה"ל  חייל  :  לדוגמא

ונמ הוא  החייל לשוטר  , התוודה על שאירע ומפקדו שפט  רץ אל מפקדונסע לבסיסו,  לט מהמקום. 

כ  21-אותו ל אפשר לשוטר לעצור את החייל  לא  האחרון  למשרד המפקד,  הגיע  שהשוטר  יום בכלא. 

נשפט.   שכבר  להישאר כלומר,  משום  מתעקש  הוא  בחומרה,  למעשים  מתייחס  שהמפקד  אף  על 

האחראי"ה לשוטרמבוגר  הזה  ה"מעמד"  את  לתת  ולא  גם    ."  שונתה  לא  ההחלטה  מכך,  יותר 

  שום שדרגתו של האחרון הייתה גבוהה יותר.כשמפקדו של השוטר דיבר עם מפקדו של הנהג וזאת מ

בנוסף למאבק הסמוי על "מיהו המבוגר האחראי", מקרה זה ממחיש את אחת המורכבויות   כלומר,

 הנובעות מאכיפת המשמעת על גוף שפועלים מתוכו.  

שבעיני   לומר  אפשר  בוטה,  הם המחלק  בהתנסחות  הצבאיים  השוטרים  הלוחם,  מהמערך  פקדים 

"פקידי הוצאה לפועל" של חוקים. מכיוון שלא נמצאו מתאימים להיות לוחמים, הרי    -  בעלי סמכות

 עבור פקודיהם.  דמות סמכותשהם "נחותים" מהם ואינם יכולים להוות 

.  בין החיל לצה"ל רלוונטית הן לשיח פנים חילי והן לשיח המשטרה הצבאית סמכות טיבה של שאלת 

מכות הנשאפת?, זו הטכנית או זו "ההורית"? והאם לשלב  בשיח פנים חילי חשוב הבירור של מהי הס

אל מול מפקדים  סמכות "הורית"  קשה לפעול כביניהן במינונים שונים. בממשק שבין החיל לצה"ל,  

 . ()אל מול החריגיםרמה הטכנית כירים בה במככזאת ואותה מוכנים לקבל שאינם 

דם של מפקדי צה"ל. לעומת זאת, ביסוס  אינו מחייב שיתוף פעולה מצישימוש בסמכות באופן  טכני  

   שיח מתמשך ושותפות עם מפקדי צה"ל.מחייב סמכות המשטרה הצבאית כ"סמכות הורית" 

 

 
הדבר אינו כולל את מגזר המעברים, שם הקשר עם מפקדי ולוחמי צה"ל הוא של שותפות ולחימה שכם אל שכם. זאת  4

מול חייליו  מכיוון שהלחימה היא בגורמים עויינים, חיצוניים לצה"ל ואילו בשאר המגזרים הפעילות היא לתוך צה"ל 
 ומפקדיו.



 

 

 

 :, החזון והסמלמשמעויות פסיכולוגיות הנובעות מהייעוד שלושן ישנ  ,לסיכום

נן  שאיפל בהתנהגויות  לטשל צה"ל,    "סופר אגו"חלק המצפוני בה הוא להיות    החילתפקיד   •

 אינן מטופלות באופן אחר.  אשר  ("איד"נורמטיביות )

גבולות הסמכות של חיל המשטרה הצבאית בצה"ל אינם טריוויאליים משום שהחיל כפוף  •

 לגוף עליו הוא אמור לאכוף את סמכותו.

וה • אגו"  ה"סופר  של  המצפוני  החלק  סביבהחזקת  המשטרה   שאלות  של  הסמכות  טיב 

יוצר פיצול אינהרנטי בין חיל המשטרה הצבאית   -מכות(  הצבאית )דמות סמכות או בעל ס

 לבין מפקדי צה"ל עליו יש לגשר באמצעות שיתוף פעולה ושיח. 

 

 

 –הקשר בין המשימות לדפוסי המנהיגות  - 3טענה מס' 

 מודל הטווח המלא  ניתוח לפי

על תחומים  גם    ותמשפיע)הנגזרות מהיעוד(  ת  ומרכזימשימות הבארגונים רבים ניתן לראות כיצד ה

שלו  האוכל  את  ש"מנתח"  מנתח  רופא  לראות  ניתן  למשל  למשימה.  ישיר  באופן  קשורים  שאינם 

וחותך אותו בקפדנות, או בארגון שבו הסבלנות ואורך הנשימה הם קריטיים בהצלחת המשימות גם  

 שירותים מקולקלים מטופלים ב"סבלנות ואורך נשימה". 

פיעה המשימה המרכזית של חיל המשטרה הצבאית על  בחלק זה אנסה להראות את האופן שבו מש

בה.   המתפתחים  המנהיגות  על  דפוסי  להתבונן  ניתן  לאורם  הרבים  והמודלים  התיאוריות  מתוך 

המיטיבה לתאר את משימות  , כמערכת מושגית,  "מודל הטווח המלא"בחרתי להביא את    ,מנהיגות

 .יתלהתבונן על המנהיגות במשטרה הצבאהחיל ולכן מאפשרת גם 

רפרטואר  כל  את  לחלק  שניתן  היא  המלא  הטווח  מודל  של  בבסיסו  העומדת  המרכזית  הטענה 

" כלליות:  קטגוריות  לשלוש  לנו  המוכר  המנהיגותיות  מעצבתההתנהגויות  "מנהיגות  מנהיגות  ", 

נשענת כולה על רעיון החליפין בין מנהיג   המנהיגות המתגמלת  –בקצרה  .  ואי מנהיגות",  מתגמלת

המנהיג מייצר קשר  זוהי למעשה עסקה בין שני צדדים הפועלים למימוש הדדי של ציפיות.  למונהגיו.

לתגמול מאמץ  בין  בעוד  ברור  המעצבת.  את    המנהיגות  ומעצבת  מעבר   המונהגיםציפיות  משנה 

 לעסקת ציפיות רגילה. 

בשנת   אבוליו  ברוס  פרופסור  ידי  על  פותח  אשר  המודל,  פי  מחו,  1991על  הללו  לקות  הקטגוריות 

ארבעה  מנהיגות:  סגנונות  של  טווח שלם  מרכיבות  יחד  כולן  אשר  קטגוריות,  לתת  משנה  בחלוקת 

מנהיגות.  אי  של  אחד  וגורם  מתגמלת  מנהיגות  של  גורמים  שלושה  מעצבת,  מנהיגות  של    גורמים 

עד  תפ מופו  שלא  גורמים  כנראה  שישנם  בכך  מכירה  המודל  מגבלתו.    אזיסת  יתואר וזו  המודל 

 .חיל המשטרה הצבאיתמשימותיו של של מנהיגות הפרט תוך ניסיון לעשות הקבלות ל במונחים 

 

 :ת הרכיבים או סגנונות המנהיגות של המודלשמונלהלן פירוט 

המאפיין הבולט ביותר של סגנון זה הוא ההימנעות מנקיטת  "  –  מנהיגות בסגנון של "שב והנח".  1

ולמעשה מכל פעולה שהיא.   חוקרים שגורסים שזוהי אנטי מנהיגות  עמדה, מקבלת החלטות  ישנם 

 . ( 1999" )אבוליו, ולכן יש להוציא סגנון זה מהמודל

 

 



 

 

 

 :מנהיגות המתגמלתמרכיבי ה

מנהיג זה יגדיר לאנשיו תקנים כלליים לביצוע, ואחר כך יימנע מכל "  –  מנהיגות מתקנת פסיבית.  2

הביצוע   באופן  המנהיג   –מעורבות  תקלות  מתגלות  כאשר  תקלות.  או  טעויות  מתגלות  לא  עוד  כל 

 .  (1999" )אבוליו, יפעל להחזרת הדברים לקדמותם

ן הפאסיבי, יגדיר לאנשיו תקנים  קמנהיג זה, בניגוד לעמיתו המת"  –  מנהיגות מתקנת אקטיבית.  3

דים לפורענות, בהם צצו  כלליים לביצוע, ואחר כך ישקיע אנרגיה רבה במעקב פעיל אחר תחומים מוע

 או עומדות לצוץ בעיות, ומנסה לאתרן ולתקנן במהירות המרבית. 

" )אבוליו,  בשמירת הרמה הקיימתו, סטיות וכישלונות  באיתור חריגיםים  מתמקדשני סגנונות אלה  

1999)  . 

משימות   הן  עבריינות,  ומניעת  והסדר  החוק  לאכיפת  כסמכות  הצבאית,  המשטרה  חיל  משימות 

ן ומעצם הגדרתן מתמקדות בחריגים, סטיות וכישלונות ערכיים. על השוטרים להניח שבכל שמטבע

רגע נתון ישנם עברייני תנועה, כלואים המנסים לברוח, סוחרי סמים המנסים למכור את מרכולתם, 

של  משימות  במהותן  הן  החיל  שמשימות  מכאן  ועוד.  פיגוע  לבצע  המנסים  פוטנציאלים  מחבלים 

היא מצבת העריקים בצה"ל. מפקדי    תיקון פאסיביאו אקטיבי. דוגמא למשימה של    תיקון פאסיבי

הצבאית   להמשטרה  ויוצאים  הרשימה  לקבלת  מתארכת  ממתינים  הרשימה  העריקים.  את  לכוד 

של   למשימה  דוגמא  נגמרת.  אינה  לעולם  אך  אקטיביומתקצרת  היציאה    תיקון  הכבישים  היא  אל 

בשנבמטרה ל בחריגים, הם  י המקרים,  לכוד עברייני תנועה.  על אף ההתמקדות והשקעת האנרגיה 

אינם נכחדים אלא רק מתחלפים )במקרה הטוב( או נתפסים שוב ושוב. זאת משום שתיקון אקטיבי  

יכול ל רק לשמר את הסטטוס  או פאסיבי אינו  זמני. הדבר  יצר שינוי אלא  באופן  לעתים  גורם  קוו 

,  משטרה הצבאית. תחושה מתסכלת של עבודה סיזיפית תחושה של חוסר משמעות בעשיית חיילי הל

מקדישים את עיקר תשומת ליבם למספר העריקים בגזרתם המפקדים  ולא מתגמלת.  בלתי נגמרת  

התנועה שנ דוחות  מספר  מול  תנו,  יאו  אל  פאסיבית  או  אקטיבית  מתקנת  מנהיגות  להפגין  עלולים 

 השוטרים. 

אומר   הדבר  המאין  בו  מקרה  שבכל  בחריגים    שימותבהכרח  תהיה  מתמקדות  מתקנת המנהיגות 

תלוי במידה רבה בפרמטרים עליהם נמדדים זוהי ברירת המחדל.  הדבר  פאסיבית או אקטיבית, אך  

במניעת   זמנו  רוב  את  ישקיע  כלואים  בריחת  על  שנמדד  מפקד  למשל  הצבאית.  המשטרה  מפקדי 

. זאת לעומת  הורדת המספריםסביב  ישקיע את רוב זמנו  מצבת העריקים  בריחה, מפקד שנמדד על  

וכו'(   עריקים  נחקרים,  כלואים,  )פקודים,  האנושי  במשאב  הטיפול  איכות  על  שיוערכו  מפקדים 

 ישקיעו את מרב זמנם בטיפול בפרט, שבהמשך הדרך יניב עליה באפקטיביות של השוטרים.  

 

בחריגים   ששיח  ייתכן    . במפקדיהםגם  בחריגים עצמם אלא  רק  אינו מצוי  כנראה  הטיפול השורשי 

גורם  להיות  עשוי  –משמעותי עם מפקדי היחידות שבהן ישנם עריקים רבים או תאונות דרכים רבות 

 הדבר תלוי כמובן בשיתוף פעולה מצד המפקדים.  בהפחתת התופעות.מסייע משמעותי 

 

 המרכיב השלישי במנהיגות המתגמלת הוא התגמול הבונה: 

י אנשיו בצורה ברורה ומובנת את המטרות ואת היעדים שיש  מנהיג כזה מציג בפנ"  –תגמול בונה  .  4

להשיג, וקובע מי אחראי להשגתם. כמו כן הוא מקפיד להבהיר לכפופים לו מהו התגמול שיזכו לו  

מנהיג כזה נוטל בדרך כלל חלק פעיל בהשגת המשימה בתמורה לעמידתם באותם יעדים מוסכמים.  

 . (1999" )אבוליו, ח אותם כאשר הם ראויים לכךהוא מספק לאנשיו משוב בונה ומקפיד לשבו



 

 

 

 

בהקשר שבו  כפחות דרמטית ועוצמתית מזו המעצבת.בשיח המנהיגות המנהיגות המתגמלת מדורגת 

פועלת המשטרה הצבאית חשוב להבין שהמנהיגות המתגמלת היא כלי חשוב בהנעת חיילים שבאופן  

במובן זה, עצם ביצוע המשימות,    נמוכה.  או שהמוטיבציה שלהם  עקרוני אינם רוצים לבצע משימות

הישג בפני עצמו. למשל הכלואים הם בדרך כלל חיילים שמפקדי צה"ל    ואגם אם לא מעל ומעבר, ה

בהנעתם,   הצליחו  לא  תמיד  המנוסים  לא  ולכן  עצמם  את  להפליל  מעוניינים  אינם  מצ"ח  נחקרי 

   .י צה"ל כנגזרת ממשימותיהם ועודמשתפים פעולה, שוטרים לא תמיד רוצים להגיע לחיכוך עם חייל

בהבהרת "מה יצא לך מזה" אם תשתף פעולה ומה במקרים אלה לעתים הדרך היחידה להניע היא  

יכולת העדיין מוטיבציה ואך זוהי    ,מוטיבציה חיצוניתעונש אם לא. זוהי אמנם הנעה מתוך  היהיה  

 אמנות.  לפעמים היא  אותהלייצר 

 

באמצעו להנעה  מערכתית  אתגר. דוגמא  בדוח  שנעשה  בשימוש  לראות  ניתן  חיצונית  מוטיבציה  ת 

ל ""דו"ח אתגר" הוא דו"ח אותו מגיש קצין משטרה צבאית ראשי לרמטכ"ל ובו דירוג יחידות צה

שלהן המשמעת  רמת  פי  על  והגזר":  .  5השונות  ה"מקל  בשיטת  הוא  בדוח  אחד, השימוש  במפגש 

לשבח, ציון  מקבלים  המצטיינות  היחידות  שני,    מפקדי  גבוה  ובמפגש  המדורגות  היחידות  מפקדי 

הרמטכ"ל.   ידי  על  ננזפים  העבירות  במספר  יותר ביותר  מניע  הוא  מהנזיפה  החשש  זה  במקרה 

 משמעותי מהשאיפה לציון לשבח. 

 

 : מרכיבי המנהיגות המעצבת

יוכל לסחוף את אנשיו   ולפעול מתוך מחויבועל מנת שמנהיג  לנדרש  ביצוע שמעבר  ת  להגיע לרמות 

 : המנהיגות המעצבתדווקא מתוך שיקולי כדאיות אישית, מוצעים ארבעת מרכיבי  פנימית ולאו

מנהיגים מעוררי השראה מלהיבים את אנשיהם באמצעות הצגת אפשרות "  –  הנעה השראתית.  5

מושך עתיד  להשגת  כאמצעי  בהווה  ההשקעה  משמעות  את  מדגישים  הם  שונה.  המעורר לעתיד   ...

 .  ( 1999" )אבוליו, עמוקה. הזדהות במונהגים 

 

/ פאסיבי  המשטרה הצבאית,  מפקדי הם אלה שקיים  ,  שאינם נלכדים במלכודת התיקון האקטיבי 

מרכיב ההנעה ההשראתית   יותר.    –אצלם  טוב  לעתיד  ולחבר  להווה  משמעות  לתת  היכולת  כלומר 

לכידת עריקים    מתן דוחות תנועה ונוכחות בכבישים כפעולה מצילת חיים,למשל המשגה מחדש של  

של   המוטיבציה  רמת  את  המעלה  בצה"לכפעולה  במסירות  המשרתים  כלואים  החיילים  שמירת   ,

וגם מהווה נקודת הסיוע  במשמורת מפנה את  מפקדי צה"ל להתמודד עם הגנה על בטחון המדינה  

לחברה   שיפלטו  לפני  שליחות  ועוד.  האחרונה  וחשים  למשמעות  בעצמם  מחוברים  אלה  מפקדים 

 תם.בעבוד

חלחול   ולמניעת  היחידה  לגאוות  החיילים,  של  העצמי  לדימוי  רבות  תורם  בעשייה  המשמעות  מתן 

 נורמות והתנהגויות עברייניות לחיל.    

 
. כמות דוחות משטרה צבאית  1המושג "משמעת" נפרט לארבעה פרמטרים, המרכיבים יחדיו את ציונה של כל יחידה:   5

. מספר תאונות הדרכים בהם מפקדי וחיילי  3. מצבת העריקים של היחידה,  2)הופעה, עליה לטרמפים, עבירות תנועה(,  
חקירה שנפתחו כנגד מפקדי וחיילי היחידה )סמים, אמל"ח, מין ואלימות(. לכל  . מספר תיקי ה4הבסיס נמצאו אשמים,  

סעיף ניתן משקל שונה בקביעת הציון הסופי בהתאם ליכולת השפעתו של המפקד. באופן זה ניתן משקל נכבד לדוחות  
מושפעת בין    המשטרה הצבאית משום שמפקד יכול להשפיע על הופעת חייליו, ותרבות הנהיגה שלהם. מצבת העריקים

 השאר מאיכות הטיפול בפרט וכו'. 
 



 

 

 

 

והזדהות.  6 לחיקוי  כמודל  והתנהגותי,  "  –  השפעה  מוסרי  מופת  מציב  זה  עוצמה,  מנהיג  מפגין 

הגים להזדהות ולחקות את דרכי פעולתו.  ם למונמיאשר גורביטחון עצמי, עקביות ודבקות במשימה, 

 .  (1999" )אבוליו, מנהיג כזה אינו מתחמק מלקיחת אחריות מלאה לפעולות המתבצעות על ידי אנשיו

 

הצבאית,   המשטרה  אלה  בחיל  הם  לסביבתם  משדרים  מפקדים  וערכי,  מוסרי  על  מקפידים  חוסן 

נחקרים כלואים,  עריקים,  עצורים,  בכ   זכויות  ומהווים  אינם  וכו'  הם  לפקודיהם.  אישית  דוגמא  ך 

ים בקיאות מקצועית ו"חכמת חיים" המסייעת לפקודיהם להתמודד עם נמפחדים לומר אמת, מפגי

 בכך מעוררים אנרגיה של עשייה ביחידה. ו. עבודתם הסיזיפית

 

מנהיג אשר עושה שימוש רב בהתייחסות אישית מקדיש בדרך כלל "  –  התייחסות אינדיבידואלית .  7

מת לב מיוחדת לצורכי ההתפתחות האישיים של כל אחד מאנשיו ומספק להם מענה באמצעות  תשו

 .  (1999" )אבוליו, אפשר לו להתנסות מבלי לחשוש מביצוע טעויותמהדרכה וחניכה. 

 

אלה   ובדבריהם, שטיפוח  ממפקדים  במעשיהם  הצבאית  דגישים  המשטרה  סדר  חיילי  בראש  עומד 

שלהם חיילהעדיפויות  תחושת  ברגישות .  לפעול  להם  מאפשרת  מהם  שאכפת  הצבאית  המשטרה  י 

משימותיהם.   בביצוע  יותר  גדולים  את ובנחישות  מטפחים  הטובים,  את  משבחים  אלה  מפקדים 

משקיעים   ואינם  ב  80%המצוינים  הלב  פאסיבי(.    20%מתשומת  או  אקטיבי  )תיקון  כלפי  החלשים 

ילות הן מצד פקודיהם והן מצד הכלואים / אין קב  -של החיילים  "אבא ואמא"  מפקדים אלה, שהם  

 נחקרים/ עריקים וכו' ותפוקת היחידה עולה.  

 

המאפיין המרכזי של מנהיגים כאלה הוא גישה לבעיות דרך הצבת סימני " – אתגור אינטלקטואלי. 8

אחרים  מעודדים  הם  בעבר.  הבעיה  באותה  הטיפול  דרך  את  הנחו  אשר  היסוד,  הנחות  מעל  שאלה 

 . (1999" )אבוליו, בעיה מזוויות רבות, אשר אפשר שלא הובאו בחשבון לפני כןלבחון את ה

 

מתמשך   ולשיפור  למצוינות  שואפים  אלה  יחידותיהםמפקדים  הנחות של  לבחון  חוששים  אינם   ,

 יסוד, ומעודדים את פקודיהם לכך. 

 

מפגין במסגרת : כל מנהיג באשר הוא מנהיג  ועמדה פנימית   התנהגות,  סגנוןחשוב לעשות הבחנה בין  

את   וסביבתו  אנשיו  עם  במודל.  כלקשריו  שצוינו  ההתנהגויות  התנהגות    מגוון  של  תדירות  כאשר 

לנהוג   בוחר  יכול להיות מנהיג אשר  כך,  זהו סגנונו של המנהיג.  כי  לומר  ניתן  גבוהה  היא  מסוימת 

מונהג   פאסיביתכלפי  מתקנת  עמדבהתנהגות  אותו,  יפתח  שהדבר  פנימית  עמדה  מתוך  פנימית  ,  ה 

  מעצבת. 

 

חיל המשטרה ברמה המערכתית,   האופן שבו המטכ"ל, ומפקדיו הבכירים מתייחסים לתפקידו של 

כאשר   חריגים(.  כמנהל  רק  ולא  )כמעצב  משמעותי  באופן  לפעול  החיל  יכולת  על  משפיע  הצבאית, 

כאשר מה.  ויהי  דוחות  במתן  ממוקד  יהיה  הוא  שנתן,  הדוחות  מספר  על  החיל  את  שוטר   מודדים 

חלק   זה  במספר.  שיעמוד  ובלבד  אחד  לחייל  דוחות  ייתן שלושה  הוא  הדוחות,  מספר  על  רק  נמדד 

ממה שמייצר את דימוי ה"מנאיק". כאשר מודדים את החיל על ירידה בתאונות דרכים, הצלת חיים,  



 

 

 

הינה  דוחות"  "מספר  משימותיו.  אל  לגשת  זה  ובאופן  שליחות  תחושת  מתוך  לפעול  יכול  השוטר 

במספר  תש "ירידה  דרכים"  בתאונות  "ירידה  זאת  לעומת  אמצעי,  כעוד  עליה  להתבונן  וכדאי  ומה 

ממאמץ   לחלק  החיל  עשיית  את  ההופכת  תוצאתית,  תפוקתית,  הגדרה  הינה  בסמים"  המשתמשים 

 משותף שלם ומערכתי יותר.  

 

בסיס שבו  מקרה שבו אחד מבסיסי חיל האוויר דורג כהירתמות משותפת למאמץ שלם היא  דוגמא ל

המשטרה  מפקד  עם  קשר  יצר  הבסיס  מפקד  בזרוע.  ביותר  הגדול  היה  המשמעת  עבירות  מספר 

סייעו   משותפת  תכנית  באמצעות  פעולה.  שיתוף  של  תהליך  ביניהם  וסוכם  הפיקודי  הצבאית 

באשמה,  הדרכים  תאונות  במספר  משמעותית  ירידה  חלה  היחידה.  למפקדי  הצבאיים  השוטרים 

לטרמפ העולים  המשמעת  מספר  הפעולה:  משיתוף  נתרמו  הגופים  שני  והלבוש.  ההופעה  ובעיות  ים 

לראות  יכלו  והשוטרים  משמעותי,  באופן  עלה  הזרועי שלה  הדירוג  כך  ובעקבות  השתפרה  ביחידה 

 תוצאות ממשיות למאמציהם, ולחוש שסייעו בשיפור המשמעת ובהצלת חיים.   

 

 :משימות החילן של ת מטבעהנובעומנהיגותיות לסיכום ישנן שלוש משמעויות 

הן   • החיל  פאסיבי.  משימות  משימות   / אקטיבי  תיקון  המשימות  של  לעתים  אינטנסיביות 

מנתקות  משכיח או  מהות  המפקדים  המשמעות  את  את  הנותן  יותר,  הגבוה  מנת"  "על 

 העמוקה העומדת מאחורי ביצוע המשימות. 

ערוצ • ופיתוח  צה"ל  מפקדי  כלפי  החיל  מפקדי  של  יוזמת  משותפים,  עמדה  וחשיבה  שיח  י 

 יכולים לסייע בשמירה על החוק והסדר, לא פחות מאשר הפעילות אל מול החריגים.  

ולהפוך  חלק חשוב ביכולת לצקת משמעות במשימות )בתוך החיל ומחוצה לו(  לפיקוד הבכיר •

 .  את העשייה לחלק ממאמץ משותף שלם ומערכתי

 

 

 חלק ג'  

 ציה של שלוש הטענות אינטגר  – אתגרי המנהיגות של החיל

שתוארה  ה המורכבות  דרך  ה  הפעריםמחשת  להלן,  הלמציאות   חזוןשבין    אנליטית הפסיכוגישה  , 

מתכנסמודל  ו המלא,  מובחנים   תהטווח  מנהיגותיים  אתגרים  למספר  ביטוי    ,למעשה  לידי  הבאים 

 מול אוכלוסיות שונות:  

 

 :  "למפקדי צהאל מול 

 גרים משמעותיים אל מול מפקדי צה"ל: את לושהלמפקדי חיל המשטרה הצבאית, ש

מטאפור החיל.  של  הסמכות  ואיכות  גבולות  סביב  הסמוי  למאבק  נוגע  ה"חצר האחורית"האחד    ת 

מזמינה פיצול של הטריטוריות ולאו דווקא שיתוף פעולה, ואף מזמנת לחיכוך סביב מי "בעל הבית"  

ממשק משמעותי בין פנים    המטאפורה כמעט מכתיבה שלא יתקייםשל המשמעת והמוסר בצה"ל.  

אפור   אזור  ישנו  זה  רצף  בתוך  רצף.  פני  על  קיימות  והסדר  החוק  על  שעבירות  בעוד  לחוץ,  הבית 

 שהטיפול בו הוא משימה משותפת של המשטרה הצבאית ומפקדי צה"ל.   

, היחידותזאת משום שמתן השירות כרוך בהיכרות עם  .  שיתוףהעבודה בו  במתן השירותהשני כרוך  

במצב שבו מפקדי צה"ל אינם תמיד ששים    –שיתופי פעולה ושיח מתמשך  יצירת  לשפה שלהן,    חיבור



 

 

 

חסומים  לכך התקשורת  שערוצי  בעמדה  .  או  להיות  החיל  ממפקדי  מצריך  בשיתוף  לעבוד  היכולת 

 יוזמה של שיח ושיתופי פעולה למען המטרה המשותפת.   –יוזמת אל מול מפקדי צה"ל 

הוא אתגר   ה השלישי  רבים סביב החיל ותדמית  ישנם סטריאוטיפים  בעיני צה"ל.  מפקדים לא חיל 

בהן   האפשרויות  טווח  על  יודעים  בשירותיו.  תמיד  להיעזר  החיל  ניתן  בהפיכת  משאבים  השקעת 

ואת   תדמיתו  את  ולשפר  החיל  כלפי  מהניכור  חלק  להפחית  עשויים  למוכרים,  השונים  ושירותיו 

 היכולת להיעזר בו.  

 

 : )כלואים, עברייני תנועה, עריקים, סוחרי/ צורכי סמים, מחבלים וכו'(:   אחורית"ה"חצר ה אל מול 

עם   האחורית"המפגש  מ  ה"חצר  בחיכוך  שונות:  כרוך  אוכלוסיות  עם  עם  תמשך  הכלואים  מדריך 

חוקר הכלואים   תנועה,  עברייני  משפחותיהם,  ובני  שכניהם  עריקים  עם  השוטר  משפחותיהם,   ובני 

. חיכוך זה ירות שונות, איש הבידוק במעברים עם אוכלוסיה פלסטינית ועודמצ"ח עם חשודים בעב

 אלימות המופעלת כלפי השוטרים )מילולית ופיזית(.  כרוך ברגשות שליליים וב

 להכלהקשה  היא    ,שיש בו מרכיבים של אלימות ומרכיבים של מצוקההעמידה במפגש האינטנסיבי  

עלול מתישהו    קללים אותו יום יום או שיורקים עליושוטר שמ:  לאורך זמן  מבחינה רגשית ושוחקת

בחזרהלהתפתות לקלל,   כל כך שנוא  להכות  הוא מבצע תפקיד  . תגובות או לשאול את עצמו מדוע 

המתמשך   לחיכוך  שבו  הקיצון  רצף  פני  על  לנוע  האחד,  עשויות  סדיסטית.   מתפתחתבקצה  עמדה 

ואז   שוטר  שיתקוף  מנת  על  בחייל  התגרות  בשמשהעמדת  או    מעצרביצוע  למשל  במשך  כלואים   ,

יך. בקצה השני ניתן למצוא שוטרים שאינם מצליחים  כמו שצר  כל עוד לא התפקדו בשלשות  שעות,

להשתחרר  מבקשים  עבודתם,  את  מבצעים  ולא  זה  בחיכוך  הכרוכות  הנפש  תעצומות  את  לגייס 

 מתפקידם או מעגלים פינות.    

 

בין ומנהיגות השוטרים נמדדת  ביכולת    מקצועיות  בגיוס  השאר  יכולות  ההתמדה אל מול החיכוך, 

הדבר מצריך ממפקדי המשטרה הצבאית להבנות עבור השוטרים אמצעי על קור רוח. הכלה ושמירה  

את   לעבד  יוכלו  שדרכם  המ"אוורור"  והמחשבות  ב הרגשות  היומיומיתצטברים  בעבודה  ,  הם 

 . וךהמאפשרים ליצר מרחק רגשי מהחיכולהקנות להם את הכלים 

 

 :  אל מול הפקודים – בתוך חיל המשטרה הצבאית

משמעות  אתגר  ה עבורם  לצקת  היכולת  הוא  פקודיהם  מול  החיל  מפקדי  של  ביותר  המשמעותי 

משימותיהם    בעשייה אפרוריות  בין  הפער  על  ולגשר  הסיזיפית  הרחבה  והיומיומית  המשמעות  בין 

של   ותרומתן  יותר  בין  המשימות  טוה  לצה"ל.  היד,  וכו'"  "טוהר   הנשק   טוהר  הלב,  חיי  ור  בין 

הזמן    היומיום כל  הידיים"שבהם  את  התמלכלכים  עם  הגבוה  בחיכוך  נורמטיביות"  לא  , נהגויות 

 אלימות ומצוקה.  

בחיילים  לעתים  שבהן הם תופסים את עצמם  משימות  חיילי המשטרה הצבאית מבצעים   כפוגעים 

וכו'( משפחתם  בקרובי  )בחבריהם,  מכו  אחרים  הם ך  כתוצאה  אותו  התפקיד  בשל  כ"שנואים" 

אלה,    ממלאים. משימות  לבצע  אותם  להניע  מפקדיהם  של  החיבור  היכולת  על  )בנוסף  נשענת 

ה חיזוק  ועל  השוטרים  כלפי  אמפתיה  לחוש  היכולת  על  וה לכידות  למשמעות(   ,רעותהחברתית 

  רשת הגנה רגשית עבור כלל היחידה. ,המספקים, בין השאר

 



 

 

 

למשמעות האישית  ה,  החיבור  ביחידההתייחסות  ורעות  לכידות  מרכיבים    ,ויצירת  היוצרים  הם 

משמעות,  מוטיבציה,   רגשי  תחושת  וחוסן  יחידה  במקצועיות,  מאפשרים  הגאוות  לפעול  לשוטרים 

 צה"ל. ומפקדי ולהוות דוגמא אישית עבור חיילי 

 

 :המפקד אל מול עצמו

הזוכי הצבאית  המשטרה  בחיל  רבים  מפקדים  ישנם  ספק  פקודיהם ללא  מצד  והוקרה  להערכה  ם 

שונות   בתקופות  אשר  מפקדים  ישנם  זאת  עם  שירותים.  ונותנים  מייעצים  הם  להם  צה"ל  ומפקדי 

עם   נפגשים  שונים  בתפקידים  ב  השאלהו/או  פיקודי  בתפקיד  בחרו  הצבאית מדוע  המשטרה  חיל 

הפיקודיים  רים  עם האתגבהצלחה  לא ניתן להתמודד  משמעות הם מוצאים במה שהם עושים.  ואיזו  

 הםעבור פקודי לספק תמיכה    יםבחיל נדרש  ים. מפקדלעומקן  מבוררות  ללושהשאלות המבלי  בחיל  

ה עמם  ואירועים  סוגיות  בעצמם  סביב  ש  –  ם מתמודד  שוטר  להרגיע  גנאי  למשל  בקריאות  נתקל 

הם  להכיל ניגודים שפקודי  יםנדרשבחיל    יםבדרכו הביתה, ולהיתקל באותן הקריאות בעצמו. מפקד

להכיל  ל מצליחים  תמיד  זכויות    -א  על  לשמור  חופשלמשל  מהם  לשלול  וגם  ההצלחה  העבריינים   ,

אמורים לאכוף את סמכותם על גופים שמהם  בחיל  םימפקד . עודשלך נשענת על הכישלון של האחר ו

ועוד(.   משאבים  טכנולוגיה,  בינוי,  בצה"ל,  )קידום  ניזונים  הפקודים  הם  עבור  לתווך  ניתן  את לא 

המשמעות  המציאות   אישי:  באופן  משמעות  בה  ולמצוא  אותה  לברר  מבלי  משמעות,  בה  ולצקת 

 העומדת בבסיס הבחירה בתפקיד פיקודי בחיל המשטרה הצבאית. 

 

 סיכום 

המורכבות שבתוכה מתנהל חיל המשטרה  חלק ממטרת מאמר זה הייתה להמחיש, ממעוף הציפור,  

לאת זו  מורכבות  של  השלכותיה  ואת  החיל.  הצבאית,  מפקדי  מתמודדים  עמם  המנהיגות  גרי 

יעודו את  לממש  החיל  ליכולת  קריטית  היא  אלה  אתגרים  עם  יעילה  על    התמודדות  שמירה  והוא 

 . חוסנו המוסרי של צה"ל ועל הביטחון השוטף

קיומם של  את  מחייבת    ,העובדה שהחיל מחיל את סמכותו על גוף שהוא כפוף אליו ותלוי בשירותיו 

 , בלעדיהם מתפתחים דפוסי פעולה של מאבקי כח )משני הצדדים(.  שיתוף פעולה מנגנוני שיח ו 

ל הנוגעות  שונות  תפיסות  בין  מגשר  לדיאלוג  חשיבות  הסמכות  ישנה  החיל  טיב    גבולותיה של 

החיל    וסמכות,  ומגבלותיה של  והמדוברת  מול  הפורמאלית  והלא אל  פורמאלית  הבלתי  סמכותו 

   .ומה החיל לוקח על עצמו ,ובלא יודעין מה מופקד בחיל ביודעיןמדוברת. 

על   ולהיפך, מצריך חשיבה  חיל המשטרה הצבאית לצה"ל  בין  היום  מיעוט מנגנוני השיח הקיימים 

יהיה   ניתן  שבהם  את  להאופנים  ארגוני(,  העמיק  והבין  ארגוני  )הפנים  ושיתוף השותפות  השיח 

סייע לצה"ל  על מנת שהחיל יוכל ל  (.מגזר המעבריםשותפות המובהקת הקיימת עם  פעולה )מעבר לה

   .לממש את ייעודו
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