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  פיקוד ומנהיגותתפישות של "אף אחד לא מלמד אותך להיות מפקד":  

 בצה"ל  בקרב נגדים 

 , ביסל"ם, מדור מחקרושרית טובי פרסלר-תאיר קרזי

 

 הקדמה

.  ל"בצה נגדים בקרב והמנהיגות הפיקוד תפישות אחר להתחקות היא המסמך מטרת

היגות וקצונה. בתוך כך, שבין מנ ההדוקה בזיקהלרוב  על מנהיגות צבאית ממוקדת הספרות

קרב אוכלוסיות  כמעט גורפת ממנהיגות ביישומית -מחקרית התעלמותלאורך השנים  הנוצר

ארגוניות הבניות  מערכת . החלל הזה הוא תולדה של בצבא אחרות ובפרט מאוכלוסיית הנגדים

לדחיקתם  מובילות  דייןוע תוצאותיה הובילושללא הרף  פועלות אשרתרבותיות -וחברתיות

 . הצבאי הארגון למעגלים השוליים שלנגדים העקבית של 

 באספקטים, והיישומי המחקרי, לי"הצה העיסוק האחרונה בעתנדמה שבניגוד לעבר, 

  רחבה  עבודהב , כפי שמתבטא למשלוגובר הולך נגדיםאוכלוסיית הב הקשורים שוניםארגוניים 

 עבודת, בצה"ל נגדים יניםהמאפי תעסוקתיים מתמקדת בממדיםו ה"בממד כתבהשנחלוצית ו

 א"וח ל"אט במסגרת שונות הכשרה תכניות, אחודה הכשרה הרכבת על ד"תוה שלמקיפה  מטה

 של מקומם לשיפור כיום המופנית הארגונית ההתגייסות מןאינטגראלי  וכחלק זאת ברוח. ועוד

 . נגדים של מנהיגותהממוקד ב מחקרי למסע יצאנו נגדים

הסטריאוטיפיות מיקומם השולי והתפישות א שלמרות הינקודת המוצא של המחקר 

וכי יש להם יכולות קורבנות של המערכת הצבאית  םאינלנגדים בצבא, הם כלל -בדרך הנצמדות

המבני  לאור מיקומם  ( והשפעה משמעותיות בתוך המבנה המערכתי הצבאי.agency) פועלּות

בין שחקנים המתהווים גומלין בסיפור מקרה מעניין לבחינת יחסי המדובר הייחודי בצבא, 

ותצורות שבתוכה הם משרתים ולהבנה של השפעת היחסים הללו על תפישות  המוסדיתלמערכת 

 יהיה ניתן הנגדים שלהאישיים  סיפוריהם שמתוך היא. הנחה נוספת הובלה והנעהמנהיגות, של 

 המציאות את יםמפרש הם כיצד להבין, זהותם את מבנים הם באמצעותן דרכיםהמגוון  על ללמוד

כמפקדים ומתוך כך להציע הבנות  ואילו משמעויות הם מעניקים לתפקידם הארגונית

 . קולקטיביות על קבוצת הנגדים בצבא
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והוא  שעלה באחד מן הראיונותהוא משפט  "אף אחד לא מלמד אותך להיות מפקד"

רכיבים מכיל בתוכו את הממשפט ש ו. זהאת תפישות הנגדים המרואיינים מטיב להדגים

התפישות  ;של נגדים בצה"להמקרה הייחודים המאפיינים את יחסי הפרט והמערכת בסיפור 

 ןבצה"ל ומאידך הוהתרבות הארגונית שהציגו מושפעות מן הנורמות הארגוניות הרווחות 

מן המרחב  התנסויות חוויות ו, מלאורך החיים האישי שלהם הניסיוןמושפעות עוד יותר מן 

בדידות של על תחושות  גם דבריהםבמקביל ניתן ללמוד מם המקצועי. אך ומניסיונהמשפחתי 

אף אחד לא מלמד בסופו של עניין שהרי , המערכת בהתמודדות עם סוגיות פיקודיות מצדונטישה 

 . אותך להיות מפקד

תמונה מקיפה ועמוקה ככל הניתן  יחדיוהמשרטטים  מורכב ממספר חלקים המסמך

 : יקוד של נגדים כיוםבנוגע לתפישות מנהיגות ופ

יתמקד ברקע כללי הנוגע למצבם ומיקומם של נגדים כיום בצה"ל  החלק הראשון •

 הגדרות תפקיד ותפישת יכולות השפעה ופיקוד. של בהיבטים 

 מפרט את שיטת המחקר העומדת בבסיס המחקר.  החלק השני •

מתחקה אחר התמות המרכזיות שעלו אשר הוא חלק ממצאים  החלק השלישי •

עיסוק,  "אני פיתחתי לעצמי איזושהי סוג של תפישה": תחומי. 1 ;רי הנגדיםבדב 

 מפקד  -לא מנהיג.3. מנהיגות מתוך ניסיון חיים  2תפישות ופרקטיקות השפעה 

הקצינים הנגדים את ות": תפישת "הם האריות והם מכתיבים את המדיני.4

עדרה( בנוגע  "נגד הוא נגד הוא נגד": תפישת המערכת )או ה.5והיחס אליהם 

  בקרב  מנהיגות?": יעבוד מי אז, מפקדים יהיו כולם אם" .6לנגדים כמפקדים 

 קצינים מפקדים של מבטם מנקודת נגדים

 מציע תובנות מסכמות וכלים יישומיים.החלק החמישי  •

  

 

 

 

 

 רקע 
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על מנת שניתן יהיה להבין לעומק את תפישות המנהיגות וההשפעה של נגדים בצה"ל יש לעסוק 

הארגוני  של נגדים במערך השולי מקומם בעקביות  ובנהמהאופנים בהם במספר תחומים:  דםקו

הסבר על ובצבא  ההיררכי, חשיבות ההון התרבותי והסימבולי ביכולות השפעה והובלההצבאי 

בארגון  כוח משמעותי להשפיע ולהובילבעלי הרואה בנגדים כממנה יצא המחקר נקודת המוצא 

 . הצבאי

 צה"להעשירה בנושא מנהיגות בקרב קצינים בהארגונית והצבאית ספרות בהשוואה ל 

הדיון בתפישות פיקוד ומנהיגות של נגדים הוא אינו מובן מאליו קצינים קרביים, בקרב ובעיקר 

הנגדים נתפשים בשיח הארגוני הצבאי   .השונים צבאייםהולכן כמעט שאין לו תהודה בכתבים 

היבטים רבים  משיח הארגוני המחקרי ומן ה. "היעדרות" (2013)דולב,  כ"קטגוריה נעלמת"

  מכוננת במידה רבה את הנחיתות של אוכלוסיית הנגדים בצה"ל מבטאת וומגוונים אחרים בארגון 

 (. 2008)תורג'מן, השפעה ומרחבי , על אחת כמה וכמה בנושא יכולות בהשוואה לקצינים

פורמאלי -הפורמאלי והבלתייחס הובכל זאת, מן החומרים הצבאיים הקיימים עולה כי  

. אפתח עם ופרדוכסים רווי סתירותהוא ו אחידאינו לנושא פיקוד ומנהיגות בקרב נגדים בצבא 

התפקידים המצופים  מכלולת הרבה ביחס לנגדים והשניּואת שמטיבה להדגים ההגדרה הצבאית 

מקור השם הוא עצמה מצוין כי הצה"לית לפני ההגדרה : מתוך הלקסיקון למונחי צה"ל מהם

לאחר מכן, מוסבר כי . "נגודא" אשר משמעה ההולך בראש, מדריך ומנחהמהמילה הארמית 

הנגד אינו  "בהמשך מפורט כי מעמדו של נגד בכיר יותר ממעמד החוגר אך נמוך ממעמד הקצין. 

אך  , להנחות ולאמן את הכפופים לו, פקד, עם זאת לעיתים ניתנות לו גם סמכויות לפקדבהכרח מ

. נוסף על כך, הוא נדרש, לעיתים, כחלק מתפקידו, ק בתחום מומחיותו, ולרוב לא מעבר לכךר

צבא   לפקד על יחידות -למלא תפקידי מטה המחייבים סמכות של קצין לשם ביצועם, או לחילופין

עם זאת, גם תחבורה. -דל של חוליה או כיתה, על פעולות צבאיות שונות וכן על כליוקטנות בג

קיד פיקודי או תפקיד של קצין הוא עוסק בתחום מומחיותו ה"צר" ואינו נדרש  בנושאו תפ

הטקטית, המערכתית והאסטרטגית של המערכת הצבאית, כנדרש   -לעסוק במכלול הרמות

המערכת הצבאית רואה בנגד קודם כל איש מקצוע, ועל כן  ]...[  מקצין הנושא תפקיד פיקודי

מקצועיות שהוא מראה במהלך עבודתו ולא על ניסיונו  קידומו מסתמך על הידע ועל היכולות ה

" )לקסיקון למונחי צה"ל, מקבץ ג', בשדה הקרב או על רקע ניסיונו ויכולותיו בתחום הפיקודי

 (.23, עמוד 2006

מנהיגות הנוגעים להסותרים הארגוניים על הלכי הרוח  ללמוד ניתןהגדרה הזאת המן  

אנשי אתם אך לפני כן שמכם, הארמי של מקור הגם כך מעיד , נהיגיםאתם מ ;נגדים בצה"ל
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כם לחרוג מתחום אתם מפקדים, אך אל ל ;אתם מפקדים, אך לא נבחנים על כך; מקצוע

כאן מספר תפישות ארגוניות חשובות שיש לפרק: ראשית,  ותעולכאמור, . המומחיות הצר שלכם

בנוגע למוטת ההשפעה   בין קצינים ונגדים הדיכוטומית וההיררכיתההפרדה בבירור עולה 

 של נגדים לתחומי ידע ועיסוק צריםהמקצועית הארגונית ויכולות פיקוד, בולטת כאן ההסללה 

מנהיגות  הבחנה בין בהגדרה על שימוש מן הרטוריקה בה נעשה בהמשך, ניתן ללמוד  .במיוחד

מנהיגות  תיאוריות של מנהיגות צבאית מקפידות להדגיש כיש, זאת בעוד מקצועיותלבין פיקוד ו

מדובר בהפרדה שהיא מילולית לכאורה ואולם יש לה השלכות ומקצועיות משולבים זה בזה. 

מרחיקות לכת לגבי האופן שבו נגדים בוחנים את עצמם ולגבי האופן שבו בוחנים אותם, מיותר 

צבאית ים הארגוניים, שהרי מנהיגות לציין כי ההפרדה הזאת אינה משרתת את האינטרסעוד 

 ולםא .בביצוע והגשמה של משימות אותן מציב הצבא מרכיב מכפיל כוח וכמשמעותיתנתפשת כ

שעולה נקודה שלישית הם נמדדים. על כך אנשי עבודה ו בראש ובראשונהלפי ההגדרה נגדים הם 

אל מול התרחבות סביבות   , זאתבעמדה מקצועית צרה להיוותר ה מנגדיםבדרישקשורה בהגדרה 

לאור ההשתנות והדינאמיות המאפיינות למעשה, ת ממפקדים כיום. הפעולה והיכולות הנדרשו

צבאות זרים מודגש בצורה מובהקת הצורך במנהיגות  ו צה"לבהן פועל כיום את סביבות הפעולה 

הבנות חברתיות  טומנת בחובה מנהיגות ה. , משתנה תדיר וכדומהרחבה, אסטרטגית, אדפטיבית

המוגבל  כוח ההשפעה גדרה, הלאור הבולט , ניגוד לכךבותרבותיות, טכנולוגיות ופסיכולוגיות. 

 נגדים בצה"ל. המשויך לעמדת ה

מדיניות בקרב נגדים היא ב פיקוד ומנהיגותעדות לתפישות הארגוניות של הצבא בנושא  

, בדומה  בצבא המיועדות לכלל הנגדים הכשרות אחודותבהיעדר , לחילופיןהכשרות או הצבא לגבי 

 ,אשר לגישתה( 2013דולב )טענה דומה עלתה בעבודתה של . 1בבה"ד ם המתקיי לקורס הקצינים

את תפישתם של הנגדים כאנשי המקצוע המיומנים ביותר כלל מדיניות הצבא, אינה משרתת 

מכל ב ולבלום את התפתחותם המקצועית. כוהיא אף עלולה לעבצבא, בארגון, כשדרה המקצועית 

נוגעת להעמקת   ההכשרה שהם מקבליםפי רוב -לעכך מוגדרת הכשרת הנגדים בצבא, "מקום, 

תהיה דינאמית ותתאים בכל עת לחידושי  הכשרה יש להקפיד כי ה]...[  הידע בתחום עיסוקם

בעת גם לשינויים ביעדי הצבא  -ובה, ההתמחותהטכנולוגיה והחידושים האחרים בתחום 

גיע הנגד לדרגות  ]...[ ככלל, על קצב ההכשרה להיות אחיד ועקיב גם בה ובתפישת הפעלתו

הבכירות, שאז המערכת נוטה להסתמך על הניסיון ועל הידע שנרכשו במהלך השנים ולצמצם את 

(. אם 29, עמוד 2006היקף הלימודים הפורמאליים הממוסדים" )לקסיקון למונחי צה"ל, מקבץ ג', 

פקידי כן, ההגדרה הצה"לית הנוגעת להכשרות עולה בקנה אחד עם ההגדרות הפורמאליות של ת
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תכמת בהעמקת  ה"צרּות" או הצמצום )"הכשרה המסכפי שניתן לראות בתמה החוזרת של נגדים, 

 הידע בתחום עיסוקם"(.

בתהליך ההתפתחות המקצועית של נגדים בצבא אין  חשוב להדגיש כי בהמשך לכך,  

לפרק  .כמו קורס הקציניםכמעט ארכימדית, הנתפשת כנקודת מפנה זהותית  בזמןנקודה 

אתוסים ומיתוסים רבים אשר לחלקם משמעויות סימבוליות ללא הרף נצמדות ועי הזה המקצ

, לאורך הקריירה הקצינית  לא זו בלבדשל קצינים בארגון הצבאי. העצמית  בהבניהמרחיקות לכת 

בעלי חשיבות מקצועית בדמותם של קורסים נוספים פרקים מקצועיים משמעותיים ישנם 

  ה הארגונית בדבר לתכנים שנוצקים לתפישבניגוד אולם ומב"ל. גם יחד כגון: פו"ם  וסמלית

הכשרות פיקוד ומנהיגות   ,לעיתים קרובותקצינים, הכשרות בקרב הרבה הגלומה ב חשיבות 

שונות  ישנהלכן גם  . כלל מיות אשר אינן ממוסדותלנגדים הן תולדה של יוזמות ארגוניות מקו

כי ההכשרות עוד נראה . ומן ובתוכנן של הכשרותבעצם קיבא בצ גדולה מאד בין היחידות השונות

הגנריות לכלל הנגדים בצה"ל מתבססות על תכנים המשויכים לציר הדמות והערכים ומועברות 

תכני המנהיגות והפיקוד מועברים במרבית  שחשוב לציין בנוסף,  באמצעות חיל החינוך והנוער.

צה"ל, כפי שרצוי ואף נדרש לפי ידי מפקדים ב-ההכשרות באמצעות גורמים אזרחיים ולא על

, כמו כן. (2011את עבודתן של טובי ועמיתותיה,  דוגמה)ראו ל צבאיתהמנהיגות הפיתוח  תורת

על כך שהנגד אינו בתורו שנים בקבע, עניין אשר מלמד  21-עולה כי נגדים בקבע מובהק משרתים כ

במודל הקבע החדש  יותר  עודשנים, מה שעלול להחמיר  17 -תקופה של כ מתקדם מקצועית משך

 (. 2012סער, -)שטיר

נעוץ ובכלל ליחס לנגדים נגדים הכשרות בין קצינים לבין מדיניות ההפער בנוגע ל 

התפישה הראשונה  ;ומחוצה לו הרווחות בצה"ל רחבותתרבותיות -וחברתיותבתפישות ארגוניות 

האיבר החשוב ביותר  הקצונה הקרבית מהווה את הלב, קרי"כלל -קשורה בכך שהקצונה ובדרך 

התפישה כי הקצונה היא  . (2006)ספיר,  "בגוף הארגון הצבאי, זה המזרים דם ומאפשר את קיומו

להבחין   תכך עמוק בשיח הארגוני עד שכמעט אינה מאפשר-ליבת הארגון הצבאי טבועה כל

ינה  . בחבתרומתן של זהויות אחרות למשימות הארגוניות ובמיוחד לתחומי המנהיגות וההובלה

מגלה כי היא כלל אינה נחלתם של צבאות  בצה"ל ביקורתית של המשגה זאת של הקצונה 

, מי שאינם רג'נטסהסקים ו"המשמודרניים. למשל בארה"ב מושג זה לא קיים כלל, כאשר 

(. 2006מוסמכים להיות קצינים, נחשבים כשדרה לא פחות חזקה וחשובה מן הקצונה )ספיר, 

ת הנגדים בצבא ארה"ב מקבילה למעשה להכשרת הקצינים, אולם הכשרש בהקשר זה יש לציין

אדם וכן  -נגדים. ההכשרות עוסקות במנהיגות, ניהול אימונים, כוחאוכלוסיית התכניה ייחודיים ל
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תכנים מקצועיים שונים. זאת מתוך הכרה בעמדתו הייחודית של הנגד המשמש גורם פיקודי כמו ב

  .(2012סער, -גם מקצועי ביחידה )שטיר

מרבית הנגדים משרתים כיום בצה"ל במערכים הלוגיסטיים, הטכניים יתרה מזאת,  

שייכים לרוב למעגלים העובדה שהם אינם קצינים, נגדים מלבד כן, . אם והמנהליים

ההון הון סימבולי.  נעדרותהפריפריאליים, המוערכים פחות של הצבא ומשרתים בעמדות 

, בארגון או בחברה : קבלת יוקרה ומעמדגוןתית כתרבוהסימבולי תורם לחשיבות והערכה 

ואכן,  (.; Bourdieu, Harker et al., 1990:13 1986) ולהשפיע ליצור וכוחלגיטימציה  המאפשרים

לוחמים לקצינים הצבא הישראלי בצורה מובהקת של ההון הסימבולי מיוחס בהקשר  כמוזכר

 (. 2006לוי, -ששון; 1999)יזרעאלי, 

המקום הדומיננטי הניתן  את מדגישות בארגונים( diversity) ונותש של תיאוריות 

 ארגוניםה בתוך  לאורן הננקטת הכוח חלוקת ואתחברתיות  קבוצות של התרבותיות בניותלה

בחברה הישראלית ואכן, (. Ely & Thomas, 2001)בכל הנוגע לסטטוס ויכולות השפעה  עצמם

וחדירים, לא ניתן לנתק בין התפישות שבה הגבולות בין הצבא והחברה הם מטושטשים 

המורכב וליכולות המבני גדים לבין מקומם לנ כלל-המוצמדות בדרךתרבותיות -החברתיות

בעבודתה החלוצית על   (2008)תורג'מן טענה  . כךיצבאארגון הבתוך ה הפיקוד והמנהיגות שלהם

קשרו שדבקו בנגדים ועממיים הדימויים ה בעבודה היא הציגה את .מנהיגות בקרב נגדים בצה"ל

זאת מעמדית, קיבעון וטיפשות, עד כדי תפישתם כ"אוכלי חינם". -בין נחיתות אתנובעקביות 

תפוקה נמוכה. תורג'מן  בעצם ת והיכולות הקוגניטיביות שלהם מאפשרשבסיסית מתוך תפישה 

 לימוןלדימוי הנגדי בקולנוע הישראלי את דמותו של רס"ר המחנה בסרט אסקימו  דוגמהמביאה כ

הצבאית הוא מצליח לצבור  מקובע שרק בזכות הימצאותו במסגרת טיפש ואדם דמות נלעגת של כ

כוח. תורג'מן קושרת בין הדימויים השליליים הללו, שימור תפישתם של הנגדים כאנשי עבודה 

ההדרה שלהם ממרחבי כוח וקבלת החלטות בצבא )שם(. חיזוק  שעתוקוכ"פועלים שחורים" לבין 

מצבם של על  (2013של דולב ) מחקרהבגם עולה  המוגבל של נגדים בארגון הצבאיוח כהתפישת ל

 המרואייניםתחושות קשות בקרב  תעסוקתית. במחקרה עלו-צבאית מפרספקטיבה בצה"ל נגדים 

בסוגיית היעדר ייצוגם בתהליך עיצוב   באופן ספציפי. הנוגעות להיותם חסרי כוח ממשי בארגון

  יתר בין ה של המרואיינים נבעותחושותיהם הקשות ל הקבע החדש. המדיניות במסגרת מוד

וכי ההחלטות למעשה מתקבלות  הצבאית ת כחוסר יכולת להשפיע על גורלם ועל עתידם במערמ

העלו עוד כי הם  המרואיינים. שלהםידי קצינים ללא גורם או גוף אשר ידאג לאינטרסים -על
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בהמשך דרכם  ותדאג להםאותם תגבה חשים אמון מועט במערכת הצבאית שתטיב עמם, 

 )שם(.  המקצועית

וחסות להם יכולות גבוהות, שמי עם קציניםלמעשה מנהיגות צבאית מזוהה ומקושרת  

בעוד שלעמדת הנגדּות נצמדים מושגים של מקצועיות,  זאת .וכדומהרציונאליות תבונה, 

ות ההשפעה של הנגדים נראה שמוגבלות תפישפרגמאטיות, עבודת כפיים, צרות מחשבה ועוד. 

נגדּות במילים אחרות, או רפרטוארים התרבותיים שמייחס להם הארגון הצבאי. הנשענת על 

ארגוני אחד, לעיתים הן נתפשות  -ומנהיגות הן לא קטגוריות שמופיעות תחת תסריט תרבותי

י,  נגדים משתייכים לקטגוריה מסומנת בארגון הצבא ידי המערכת אף כקטגוריות מוציאות.-על

הנגדים חיים בצילם של קצינים  אשר מסמנת זהות נחותה בהשוואה לקצינים. היינו קטגוריה

  והשאלה המהדהדת נמצאת תמיד ברקע, אם בחרת בקריירה צבאית, מדוע אתה אינך קצין? 

שחקנים חשיבות הבין מבנה ארגוני להקושרת  תיאורטית ויישומיתמתוך גישה עם זאת,  

  ברור שנגדים אינם רק קורבנות של המערכת הצבאית ה שלהם, ולמרחבי ההשפעשבתוכו 

רצון ה,  של המחקר . זאת למעשה נקודת המוצאמשמעותיות פועלּותויש להם יכולות  ההיררכית

, להתחקות אחר תפישותיהם הסובייקטיביות של נגדים בצה"ל בנוגע למנהיגות והשפעההיה 

דעות לחשיבות הטמונה בגיבוש הכשרות ולייצר מו להביא את קולם לקדמת הבמה הארגונית

ניתן יהיה ללמוד על של הנגדים שמתוך סיפוריהם  יאה הנחהה. מנהיגות ממוסדות לנגדים בצה"ל

תצורה כיצד הם מפרשים את המציאות הארגונית בלהבין את זהותם,  מבניםהאופנים בהם הם 

 פוריהם של הנגדים הםבד בבד, סי .שמאפשרת הענקת משמעות אישית ויכולת לפעול כמפקדים

ולהבנית הלגיטימציה של  לאוכלוסיות שונותבאי ביחס במידה רבה חלון לתרבות של הארגון הצ

 השפיע.הוביל ולשחקנים ל

בצה"ל את מושג   לחשוף כיצד תופשים וממשיגים נגדיםמטרת המחקר היא אם כן,  

, למשל, ורה הדוקהבצ הקשורות זו לזו תשאל מספר שאלאביתר פירוט,  ?המנהיגות הצבאית

איזה  אילו משמעויות הם מקנים למושג המנהיגות הצבאית? כיצד הם תופשים מנהיגות צבאית? 

מה מקורות הכוח שלהם להוביל ולהניע מקום אם בכלל, מקבלת המנהיגות בתפקידם כנגדים? 

את אנשיהם? האם מנהיגות היא מושג שיכול לאפיין את תפקידם ועמדתם בארגון הצבאי? או  

הפיקודיים זהו מושג הקשור בקבוצות אחרות בתוך הארגון? מהם האתגרים לתפישתם שמא 

 ועוד. המרכזיים עמם הם מתמודדים כיום בתפקידם וכיצד הם מתמודדים עמם? 

 מתודולוגיה
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  המחקר . נרטיבים הבוחנת איכותנית ניתוח שיטת על מתבססה הינו מחקר אמפירי זה מחקר

 תרבותית -חברתית מבט נקודות לזהות ניסיון מתוך אישיים פוריםסי מנתח הנרטיבי האיכותני

 של סיפוריהם את רואה שאינה מבט נקודת מתוך יוצאת זו גישה. מתוכם העולות וארגונית

 הסיפור, לפיכך .(2003)שקדי,  רחב הרבה יותר תהליך של כתוצריו אלא, פרטי כרכוש יחידים

 החברה  על ללמוד ניתן הפרט על למידה ומתוך, יארגונ-החברתי הסיפור של שיקוף הינו הפרטי

(Ortner, 2003). הם התפישות הסובייקטיביות ש מתוךהנגדים, לצד או  במקרה הספציפי של

 . הצבא שמתחזק שוויונית-לאהעל התרבות הארגונית הפנימית מציגים, ניתן ללמוד 

נגדים ונגדות  15הניתוח המוצע במאמר מתבסס על ראיונות עומק אישיים שנערכו עם 

קבוצות  9ועל ( יםרס"מ 5רס"רים,  10) רס"מ -שדרגותיהם נעו מדרגת רס"רבשירות קבע מובהק 

 3)רנ"ג -בדרגות רס"רין חמישה לעשרה משתתפים ומשתתפות מיקוד, שבכל אחת מהן השתתפו ב

  קבוצות רס"ב, קבוצת רנ"ג אחת(.  2קבוצות רס"מ,  3קבוצות רס"ר, 

, מודיעין, חימוש, לוגיסטיקה ;ל"בצה שירות סביבות מגווןהמרואיינים משרתים ב

לאור העובדה כי המרואיינים והמרואיינות הגיעו מסביבות   .ועוד טכנאים, לוחמים, שלישות

שהממצאים המובאים במסמך הם גנריים ולא   בהירפעולה שונות ומגוונות בצבא, חשוב לה

   מתארים תפישות שמקורן בהקשר ארגוני קונקרטי.

קצינים בדרגת סא"ל מסביבות עבודה שונות בצבא.  5וסף, בוצעו ראיונות עם בנ

 של מקומםהנוגעים ב בהבנת הלכי רוח השגורים במערכת הצבאית וסייעעם הקצינים  הראיונות

  .קצינים של המבט מנקודת, ונגדים קצינים בין הזיקה ועל הצבאי בארגון נגדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ממצאים
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תחומי עיסוק, תפישות : "השתפישל יזושהי סוג אני פיתחתי לעצמי א" .1

 טיקות השפעהקופר

לדעת מי המפקדים  רציתי ?הקריטריונים םמה שאלתי מי הם המפקדים הראויים?"

אתם כצבא, תגידו מה הקריטריונים להיות מפקד שראוי לי הראויים לכך? בואו תסבירו 

זה, אין קריטריונים לזה, אין תשובה ל עבור נגדים,שהאימא תשים את הילד שלה אצלו? 

  תפיסה שהיא שלי עבור מיהו המפקד הראוי לכך של סוג הי איזושאני פיתחתי לעצמי 

ש אנשים  ברגע שי ,אני אומר ]...[. מפקדקודם כל  אני, אני רואה את עצמי כמפקד ]...[

להיות אחד שאחראי על החיים  אותי  הופךאוטומטית זה תחתי שנתונים למרות שלי, 

 )רס"ר, שלישות(. "ראי על המעשים שלהםשלהם, אח

 מנהיגותפיקוד, בנוגע ל שיחם של נגדיםבארגון הצבאי, רווח מבטא היטב שיח  קולו של י'

תפישת המערכת   הפער ביןאת  פעם אחר פעםמדגים . זהו שיח רווי מתחים אשר והשפעה

 המרואיינים גדיםהנכי  לציין חשוב .בתוכההשחקנים, הנגדים תפישת  לביןהארגונית הצבאית 

, פרדוכסלי באופן. מקצוע כאנשי תפקידם את לממש מיכולתם אינטגראלי כחלק במנהיגות רואים

  המערכת  ידי-על המוגדרת מזאת יותר הרבה  רחבה עצמם הנגדים של התפקיד תפישתשראה נ

  עמימות  שטווה הארגונית תרבות של מעטה תחת ננקטות הנגדים של פעולותיהם. הצבאית

 לית "הצה בהגדרה לראות שניתן כפי) כמפקדים מנגדים לנדרש בהתייחס הירותב וחוסר

 משתנהוהחיצונית צבאית -הפניםהמציאות הארגונית לצד זאת, (. המסמך בתחילת שהובאה

, זוהי תקופה של קיצוצים ושינויים תקציביים מרחיקי לכת. מכילה תמורות משמעותיותתדיר ו

להגביר תפוקות ותוצרים כדי  בעיקר ירה מצידם של נגדיםהתעדכנות ואדפטציה מה נדרשותלכן 

לגבש כי פעולה ודרבעקביות  םלפלס לעצמ מנסים שהם ראה, נבתוך כך. בארגון לשמר נראותוכן 

 . יםמפקדמנהיגים ושל עצמאיות  ותתפיש םלעצמ

אילו כיום נגדים בצה"ל ווסוגיות פיקודיות מעסיקות אתגרים אילו בחלק זה יפורטו 

דרכי הפעולה בה הם בחרו מלמדות פעמים רבות על  קות עבודה מנחות אותם בתפקידם. פרקטי

לאורך הראיונות שנערכו עמם ומתוך  הכתובים בתיאוריה.  עקרונותמנהיגות צבאית לפי ה 

סיפוריהם ניתן היה להבחין באלמנטים רבים הקשורים ביצירתיות בקבלת החלטות ובתהליכי  

-ביןת מחשבתית, במנהיגות מצבית ועוד. אדגים זאת בחלק הבא הנעה, בחניכה צמודה, בגמישו

אישית ופיתוח אישי  דוגמהבאמצעות מרכיבי מנהיגות כמו, יצירת משמעות לפעולה, השאר 

 באמצעות חינוך וחיבור לערכים.
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 מרכזיים  עיסוקתחומי  . א

ק  תחומי העיסוק העומדים כיום לפתחם של נגדים בארגון הצבאי הם ביטוי בולט ומובה

.  בכלל ובפרט בנוגע למנהיגות, פיקוד והובלה להתרחבות הולכת וגוברת של האתגרים בתפקידם

הנגדים  נראה כי בין קצינים ונגדים בתחומי עיסוק,  המערכת שמייצרת הדיכוטומיה למרות

 מנהיגותיים המזוהים לרוב עם קצינים בצבא.-מתמודדים עם אתגרים פיקודייםהמרואיינים 

בניגוד לתפישות כמו כן, של נגדים להנעת חיילים. הייחודי ים נעזרים בכוחם קצינלעיתים גם 

שהתפישות ודרכי הפעולה ניתן לראות הארגוניות הצרות המשויכות לאוכלוסיית הנגדים בצבא, 

מדבריהם עולה כי הם  מושפעות מאד מתהליכים ארגוניים וחברתיים רחבים: הם בוחריםבהן 

אתגר משמעותי גם ע והשלכותיו ביחס לשירות הנגדים )מכאן נגזר מושפעים מהשינוי במודל הקב

הצביעו המרואיינים . יתר על כן, של גיוס ושימור נגדים בעיקר בקבע ראשוני בשירות לאורך זמן(

 תפישות בפיתוח חברה-על המקום המרכזי שיש לתהליכים חברתיים ולשינויים ביחסי צבא

ולכן גם בעיות הולכות וגוברות של היעדר מוטיבציה   סים)שינוי במאפייני המתגיי  שלהם הפיקוד

 מעורבות גוברת של הורים וכדומה(. ,ות"ש

הוא מרכיב משמעותי במנהיגות צבאית, אם לא המרכיב הבסיסי ביותר   טיפול בפרט 

ביכולת להוביל אנשים. עם זאת, מתוך מסמך הערכת המצב בנושא מנהיגות שנכתב השנה 

הטיפול בפרט סומן במידה רבה כגורם מעכב  לפי  מורכבת יותר, התגלתה תמונה בביסל"ם

בעבודת המפקד. זאת בעיקר לאור המספר ההולך ועולה של החיילים הדורשים טיפול שכזה. 

(. בדומה לתפישת 2013)פדן וטובי,  ומוטיבציה כאשר הכוונה היא בעיקר לטיפול בבעיות ת"ש

 לדבריהם איןשל חיילים הדורשים טיפול, אולם  הקצינים, גם הנגדים מבחינים בשינוי הכמותי

 . בצבא חלק אינטגראלי מתפקידם כמפקדיםמדובר בבכך נטל, אלא 

 כך למשל התבטאו המרואיינים הבאים:

אני בוחן הכול בתפקיד שלי, בין אם זה בפן של החיילים לדאוג לפרט, לדאוג להם "

הכי מקצועי שגם לחיילים אני  זה חשוב לי מאוד. אני אהיה עצמם, כל מה שהם צריכים,

אוכל לתת תשובות מקצועיות, ואם זה שקט תעשייתי למפקדים שלי שהם ידעו שהם 

כי היא מורידים למטה משימה מסוימת, הם יודעים שהם יכולים ללכת לישון בשקט 

 .)קבוצת מיקוד רס"רים, מדרשת רבין בירושלים( "תתבצע על הצד הטוב ביותר

 

, רוב הקשב הולך על הבעיות, וא בעייתי אז זה לוקח ממך הרבהאם יש לך חייל שה" 

לטפל בבעיות, בעיות של התנהגות ובעיות של עבודה זה מצריך ממך קשב כמעט מלא   
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אני אבל ליו, ואז זה בא על חשבון דברים אחרים. זה פוגע בעבודה, אין מה לעשות. א 

 מוש(.)רס"ר, חי "מאמין שזה חלק ממנה וצריך להתמודד עם זה 

 

השאר לסוגיה של היעדר מוטיבציה בקרב החיילים -העיסוק המוגבר בפרט קשור בין

 :הנמצאים תחת פיקודם של נגדים

אני מסתכל על זה כאתגר, איך למצות חיילים שכל היום רק מחפשים מתי ואיך לצאת  " 

איך ו ?שיתבצעו משימות איך לדאוג לזה. הביתה, עוד לא הגיעו כבר רוצים לצאת הביתה 

שהמשימות  דאוגאיך ל !זה האתגר הכי גדול שלי? לדאוג לצרכים שלהםגם בין כל זה  

, איך אני ממש מודדים תפוקותאצלי  וגם באמת לדאוג להם.יתבצעו בצורה הכי טובה,  

קבוצת מיקוד ), זה האתגר הגדול שלי כיום" לצרכים הצבאים והמשימתייםרותם גם  

 (.מדרשת רבין בירושליםרס"מים,  

 

  : בבעיות הת"שסוגיה משמעותית נוספת תחת הטיפול בפרט נוגעת 

וד במשימות, לבצע את המשימות ולא  "הקצינים והמפקדים יותר מסתכלים על לעמ  

רגיש בפנים זה לא מה החייל מ ]...[ להתייחס לחיילים באמת מה יש לו ומה חסר לו

ם האבא, אז הוא לא, לא שומע  החייל יש לו בעיה בבית עם האימא, ע איכפת לו. אולי 

אותו. לפעמים גם לא רוצה לעזור לו, לא רוצה להביא לו, אפילו שזה על חשבון המשימה.  

" )קבוצת מיקוד, לפעמים צריך לוותר כדי לקחת וכמה שיותר להוציא מהחייל הזה

 (.בירושליםמדרשת רבין 

 י אפרט למה. ברוב "אני חושב שאם לא היה נגדים אז לא היה גם חיילים בצבא, אנ  

ואז אני בכלל מגלה תמונה ואז זה מגיע אלי  ]...[ משפטישר המקרים בא מ"פ מכניס לך  

אחרת לגמרי, כאילו מחפשים את החייל הזה, או שלא הבינו אותו או שלחייל הזה  

גדול הם באים ממשפחות  אחוז די ]...[ הייתה סיבה מוצדקת לעשות את הדבר הזה 

ים שלא קיבלו שם חום ואהבה ועצם העובדה שאתה בא, ואתה  באים מבת ,מפורקות

אכלת בבית? או מה עשית ושואל אותו האם אכלת היום? או מה  ךמראה לו שאכפת ל

 )קבוצת מיקוד רס"בים, עזה(." ביום שבת?
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מאפיינים ישראל של העשורים האחרונים את  .חברה-שינויים ביחסי צבאהתמודדות עם 

בכל הנוגע לתפישות . הביטחון ואתוס הצבא של ערכםב שינויים על ידיםהמע החברתיים תהליכים

ולגיטימציה זו לצד זו מסורת, מורשת וקולקטיביות, ת ומתקיימחברתיות של צבא, נראה ש

בעוד שצה"ל נתפש בעבר כמעל הכל, היום הוא אם כן, . מחאה אזרחיתלוחזקה ביקורתיות ל

התהליכים הללו (. 2003אליעזר, -עליה )בן הרהר ולערערבקרה, לל  שנהוגממוקם בעמדה 

הנגדים  .מתגלמים בתפישות ובפרקטיקות היומיומיות המאפיינות כיום חיילים בצה"ל

ביכולתם להוביל ולהשפיע. מכאן, ניתן  ותכמשמעותי התמורות הללוהמרואיינים סימנו את 

בתוך כת הצבאית. ווה המערתללמוד על התרחבות תפקידם של הנגדים בניגוד לתפישה הצרה שמ

לעמוד על שינויים בתפישת השירות הצבאי בקרב המתגייסים, מעורבות גוברת של   אפשרכך, 

 הורים, עיסוק גובר בזכויות חיילים וכדומה:

אתה הורס לעצמך את החיים. היום  פעם היו אומרים לחייל תשמע, אתה יוצא מהצבא " 

יורק שום דם, אני יורק את הדם, אני היום חייל לא  [...] הוא לא הורס לעצמו שום דבר 

זה מה שקורה  יורק את הדם כדי שהחייל הזה יישאר, בסוף הוא, הוא צוחק עליי בכיף.  

מגיעים? זה נראה לך הגיוני שאם  היום בצבא ]...[ את מבינה לאיזה סיטואציה אנחנו  

ס קצת אבא שלו נכנ [...] תרצה לפנות לחייל, את תצטרכי לפנות אליו דרך האימא? 

סיים את התפקיד יכול ללאינטרנט בודק מה מותר בצה"ל, מה אסור בצה"ל, והנגד הזה 

יש שם חיילים שיודעים את הפקודות מטכ"ל. יש לי חיים שמתיישב  [...] שלו 

 (".מדרשת רבין בירושלים)קבוצת מיקוד,  [...] לדבר איתי עם הפקודות פתוחות 

 

המתרחשים השינויים המהותיים  כאמור, . דשמודל הקבע החהתמודדות עם שינויים ב

 תופשים נגדים את הדרכ ייחודית נוספת עדשהבמודל הקבע הובילו לפיתוחה של בימים אלו 

 להתייחס לכך גם כתחום עיסוק  תיבחרזאת, שלהם כיום בארגון. עם המוגבלות יכולות ההשפעה 

 ומיות הנדרשות מהםי-היוםהפיקודיות לאור המקום המשמעותי שהוא תופש בפרקטיקות 

 :הספציפית המאיימת גם על מקומם המקצועי ובמקביל לכך עולה הדאגה הקיומית 

גם ככה היום העתיד שלהם,  "קשה מאוד לשכנע אנשים להיכנס לקבע. לא יודעים מה

זה קשה, כי כל יש הרעות בתנאים ובכל מה שמסביב ]...[ בצבא זה לא הכי בטוח וכל פעם 

זה, אתה מבטיח לי  את אני אתן את כל כולי, אני אלמד ]...[  יהיה הזמן הם חושבים מה

שאני אמשיך? אתה לא יכול להבטיח, אי אפשר להבטיח לאנשים דברים כי זה לא תלוי  
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אתה לא   , אבלאז יש דרך, אז אולי אומרים זה יבוא במקום זה, זה יבוא במקום זה בך.

 ., עזה()קבוצת מיקוד רס"מים יכול להבטיח לאנשים כלום"

 

. אז למה  שנים 7אתה הולך לעבוד כמו חמור אבל באמצע אנחנו זורקים אותך אחרי "

 הו לו קריירה לעבוד בחוץ עם אותשנים בצבא? תנ 7לעבוד כמו חמור? למה להרוס 

משכורת, אפילו משכורת יותר טובה ובגלל זה אנשים לא רוצים להמשיך לצבא ]...[  זה 

  דוגמה . במצב הזה יוםים במנהיגות ובלהכשיר אנשים יום כל הזמן אנחנו מתעסק ,קשה

נגדים בקבע ראשוני. אפשר להוציא מהם אחלה  3קלאסית: נגד מטבח, יש לי פה נגיד 

)קבוצת מיקוד  "שקיע?לי להאבל הם אומרים "למה טבחים, אחלה בעלי מקצוע, 

 . רס"בים, עזה(

 
המאפיינת את תפקידם של חשוב לשים לב שההתרחבות התפקודית לסיכום חלק זה, 

ארגונית למומחיות קונקרטית ולעיסוק נושאי צר, מה הציפייה ד בבד עם הנגדים מתקיימת ב

יתרה  תפישות התפקיד של נגדים בצבא. פערים והמתחים המאפיינים את את ה שוב שמדגיש

ו,  הצביע הם התפישות שעלו מדבריהם של הנגדים ותחומי העיסוק שעליהם יש לציין כי  ,מזאת

   מהווים מנת חלקם של מפקדים קצינים כיום בארגון הצבאי.

פיקודיות משותפות בקרב נגדים וקצינים היא ממצא -העובדה כי ישנן סוגיות מנהיגותיות

הפורמאליות הסמכויות  ביןכלל -בדרך נוהגת לפצל המערכת הצבאית כאשר מעניין כשלעצמו. 

להיווכח פעם אחר פעם  ניתן היהולם בחלק זה קצינים, אלהניתנות לנגדים ופורמאליות -והבלתי

כלל קצינים -במציאות אחרת אשר כמעט מכריחה נגדים להתמודד עם סוגיות פיקודיות שבדרך

שמכילה הסותרים . התמונה שנוצרת כאן מלמדת על המסרים הכפולים מוכשרים להתמודד עימן

, העובדה שישנם תרה מזאתיהתרבות הארגונית הצבאית ביחס למנהיגות והשפעה בקרב נגדים. 

הבדל משמעותיות הנוגעות לתהיות נושאים משותפים בוערים המעסיקים קצינים ונגדים מעלה 

הללו לבין אלו שמקבלים  בתחומי העיסוקהכשרה לנגדים קיומה או מידתה של בין  התהומי

 לראות כפי שניתן יהיה .כאשר הם מתמודדים פעמים רבות עם נושאים פיקודיים דומים קצינים

מן התרבות הצבאית תפישות ופרקטיקות פעולה המושפעות הנגדים המרואיינים פיתחו לעצמם 

 .  ארחיב בהמשך המסמך ןעליה אישייםמקורות וכן מ ומן הגדרות המנהיגות הרווחות בה

 מסורתיות  תפישות מנהיגות צבאיתיישום של  . ב
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ם בעת הנוכחית, החלק הבא בהמשך לחלק הקודם שעסק באתגרים וסוגיות עמם מתמודדים נגדי

במידה רבה התפישות ודרכי נגדים בהיבטים של פיקוד ומנהיגות. יתמקד בדרכי הפעולה שגיבשו ה

על השפעת הפעולה שהציגו הנגדים מבטאות תפישות של מנהיגות צבאית קלאסית. מה שמעיד 

 המרחב הצבאי המנהיגותי על נגדים ותפישותיהם המקצועיות.

בכתבים הצבאיים השונים מודגשת חשיבות יצירתן העקבית של  .להיצירת משמעות לפעו

הענקת החשיבות, הגברת  לפי התפישות הצבאיות, ידי המנהיג הצבאי. -משמעות ופרשנות על

התכלית ותחושת המטרה המוצמדות לפעולה הצבאית בדרכים שונות אמורות לשמש כוח מניע 

חקות והקשות בסביבה הצבאית )טובי  המספק לגיטימציה וקוהרנטיות לסדרת הפעולות השו

בהתאם לכך, רבים (. 2012תפישות יסוד מנהיגות צבאית מז"י,  ; 2005פקר,  ; 2012ועמיתותיה, 

בחיבור העקבי של אנשיהם לתפישתם ות הטמונה חשיבהת הדגישו בדבריהם אהמרואיינים מן 

 למשימה:

 

פסנאי אבל זה אפסנאי  א אתהתמיד אנחנו מסבירים להם את החשיבות של המקצוע, " 

, לולא הם לא שמציל חיים שנותן את הציוד הזה להכשרות של רפואה שמצילות חיים

, אז הערנות והחשיבות חשוביםמתעסקים פה עם פריטים ]...[ היה את מי שיעשה את זה. 

אז להסביר  לא לשים פגי תוקף חלילה ואנחנו עושים בקרות איכות וביקורות וכל הזה. 

בהצלת  שלנו החשיבות של התפקיד מה ]...[ ת החשיבות של התפקיד. להם בגדול א

 )רס"ר, רפואה(. "אנחנו תפקדנו פה במבצע עמוד ענן, יום ולילה, נון סטופ .חיים

פשוט לוקח אותם, מראה להם טיפה אני . אני מנסה בעיקר לחבר אותם למשימה" 

מנסה . בעבר היסטוריה, מראה להם סרטים, מראה להם מבצעים שהטייסת עשתה

לרתום אותם טיפה בכלל לטייסת, לאיפה שהם נמצאים שיבינו את המהות של התפקיד  

על המסוק לפעמים לבוא לחייל להגיד לו תשמע, בוא תחליף את המצלמה הזאתי  .שלהם

הבין, להגיד לו, גרום לו ל, אבל אני צריך ל משועמםהוא ירגיש או בוא תחליף את המחשב, 

הזאתי, ו השמשת אותו, בגללנו יוצא לגיחה , שעכשיהזה נה המסוקלהראות לו שוואלה ה

מה שתיקנו עכשיו, שים לב, הפציץ עכשיו  גיחה מבצעית ואתה בא ואתה מראה לו הנה, 

למשימה מהר מאוד   אני לא עושה את זה ומכווןאם  ]...[ בעזה ומוריד ככה וככה מחבלים.

 (.מדרשת רבין בירושלים, )קבוצת מיקוד רס"רים "הם בורחים לנו, מהר מאוד

 

בצה"ל ובצבאות המונהגת  צבאיתהמנהיגות תפישת נחשבת אבן יסוד ב . אישית הדוגמ
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בכולנו קיימת משום ש .(2012תפישות יסוד מנהיגות צבאית מז"י,  ; 2012)טובי ועמיתותיה,  זרים

אם מצופה , מכבדיםאנו אלו שמקרב נטייה לאמץ מאפייני התנהגות מן הסובבים אותנו ובמיוחד 

 מחשבהה. וכמודל לחיקוי דוגמהידי כך שישמשו -עללהוביל את אנשיהם צבאיים ממנהיגים כן, 

 מפגינים ולפעולותיהם ישנה השפעה מוראלית מרחיקת לכת שמפקדיםהאישית  דוגמהלהיא ש

מדובר במרכיב מרכזי עליו הצביעו הנגדים המרואיינים בתפישות . גם יחד שגרה וחירוםעתות ב

 קוד שלהם:הפי

 

בשטח אז כן,  םיורד לעבוד עם החיילי שמפקד]...[ כ אישית ה מנהיגות מודדים בדוגמ"

אתם לתוך  נזרקכשמעמיסים משאית אני יוצא לשטח ואני  . ]...[בא איתו גם אני

המשאית. ואני חושב שיש לנו בעיה עם הרבה מפקדים בצבא שלא גדלו ברמת השטח, 

ה לעבוד בתוך מכולה ביולי אוגוסט ]...[ לא חווית מה זאתה לא היית בשטח, ואתה ואם 

)קבוצת  "ואני תמיד טוען שמי שרוצה להעריך את המרצדס צריך לנסוע על חיפושית

  (.מדרשת רבין בירושליםמיקוד רס"בים, 

הכי קלאסית  ה. אני לא יכול להעיר לחייל שלי, אני אקח דוגמאישית זה הכול הדוגמ"  

בקש מחייל לצחצח נעליים אם אני לא מצחצח, ולצורך העניין זאת ללמשל הכי פשוטה,  

לבסיס אם אני לא אהיה ני לא אוכל להקפיץ חייל לשבת נראות ברובד הכי נמוך שיש. א 

 )רס"מ, מודיעין(. "בבסיס 

היגות צבאית מנדרך מרכזית לביסוס . ערכיםלחיבור חינוך ופיתוח אישי באמצעות 

על  ההיסטוריה של צה"ל ועל מורשתו, על אהבת המולדת,על  נשענת על מערך של מסורות,

 -ה ראו לדוגמ) מתוך רצון לשמר את אתוס צבא העם השירות הצבאי כשליחות ועל כבוד האדם

מרכיב מנהיגותי חשוב נוסף עליו הצביעו   .(2012מנהיגות קרבית בכוחות היבשה, מסמך 

חבים כמעט הומניסטיים ולערכים המרואיינים הוא חיבור של אנשיהם לערכים חברתיים ר

 שורשיים ומסורתיים הקשורים בחברה, באזרחות ובמדינה. 

 

 אז אנחנו מתחילים ]...[   אני מתחיל מהבסיס, אי אפשר להתחיל בקומה שנייה." 

  ]...[  ואחרי זה, כמובן הכי בסיסי, זה המורשת שלנו, של העם, אהבת הארץמהחינוך.  

מלחמות שהיו לנו, על אישים גדולים   , על בעבר  ם שעשינומור"קים, זה ללמוד על מבצעי

, כל הזמן ]...[ אם אנחנו לא נלמד אותם בצבא את המורשת שלנו שהשפיעו על המדינה



16 
 

עתיד, אם לא נזכור את העבר שלנו, אומרים, אם אין עבר, לא יהיה הווה ובטוח שלא יהיה 

 .(רס"ר, חה"י) "וזה הדברים שאני כן משתדל להתמקד בהם

 "אני רואה בזה סוג של ציונות. אני לא נמצא פה בגלל המשכורת, אני נמצא פה בגלל  

מבחינתי חלק מהתפקיד שלי זה להדריך אנשים שהם חלשים בחברה, אם אני  ציונות,   

 )רס"מ, מודיעין(. יכול לעזור להם ולתת להם"  

ם המרואיינים של הנגדיהצבאית העיסוק בערכים חברתיים כחלק מתפישות המנהיגות 

 לאחר השחרור: של אנשיהם בפרקי החיים ם תבטא גם במעורבותמ

 

התפקיד שלי זה לקחת אותם ולעצב אותם, וללמד  "יש לי פה עשרים, שלושים ילדים,  

אותם דברים על החיים, אני לא רק נותן משימה ובזה נגמר הסיפור. יש לי פה הרבה    

כן את המהות של החיים, מה מחכה בחוץ  שיחות עם חיילים, מנסה להסביר להם גם   

אחד אפילו אני אומר שמע, אם לקחו ממני ארבעה משפטים, שווה, ויישמו  אחרי הצבא.  

 ." )רס"ר, שלישות(מהם, יפה, אני את שלי עשיתי  
 

על מסורת, על במידה רבה התפישות העומדות בבסיס שלושת המרכיבים שהוזכרו מבוססות 

התרבות   השפעתלצד מיד של הצדקות לפעולה, על הזדהות ועוד. היסטוריה, על חיפוש מת

המנהיגות בתפישות  בין המרכיבים הללוהשילוב משמעותי של מקור הארגונית הצבאית, נראה ש

 . ניסיון חייהםבו במרחב הביתי שלהםטמון המרואיינים ההובלה של הנגדים ו

 

  מנהיגות מתוך ניסיון חיים .2

מבוססות במידה  תפישות המנהיגות וההשפעה של המרואיינים כי מתוך הראיונות שנערכו עלה 

המוליד בתורו  סיפור חייהם מביתמשני מקורות עיקריים: הראשון הוא  רבה על ניסיון חייהם

הוא התפתחות ולמידה מקצועית בתוך  הזדהות חזקה עם החיילים עליהם הם מפקדים והשני 

ים שעלו בדברי המרואיינים, שלובים וקשורים . שני המקורות האוטוביוגרפיהצבא לאורך השנים

הדוקות והם נתפשים כגורמי השפעה משמעותיים ביותר על יכולות ואופני הפיקוד שלהם. ניתן 

השאר בפיתוח תפישות -בקרב הנגדים המתבטאת בין פועלּותללמוד מהם גם על רמה גבוהה של 

 י וכדומה. עצמאיות של פיקוד, ברפלקסיביות תמידית, בפיתוח מושג עצמ
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 נתפשיםחשוב להדגיש שמבחינות רבות ניסיון החיים והלמידה מן המרחב הביתי  

בהתהוותם של מנהיגים רבים ולכן ניתן לראות בו כתהליך חשוב וראוי  יםמשמעותיכמרכיבים 

אולם, (. Shamir et al., 2005 Watson, 2001 ;) של התפתחות אישית ומקצועית בתוך הארגון

החזקה   בהישענותאפשר לראות בה הזאת, במקרה הייחודי של נגדים בצבא, לצד הפרספקטי

על הסיפורים האישיים כמכונני מנהיגות, כמעיין פרקטיקה של הצדקה   ,הכמעט בלעדית 

בהקשר זה היא כי הסיפור שאדם מספר לעצמו הנו אמצעי  תיאורטיתהטענה ה להיותם מפקדים.

השימוש החוזר  כך, (. Gergen & Gergen 1986י )להבניה, הבנייה מחדש ותחזוק של העצמ

בסיפורים מן המרחב הביתי מלמד לתפישתם של המרואיינים על הימצאותם של יכולות  

השאלה שליוותה  לרוב אינו תופש אותם ככאלה.שהמעידות על מסוגלות גבוהה להשפיע בארגון 

ר שלהם ביחס את החלק הזה היא מה ניתן ללמוד מן האופן שבו משתמשים נגדים בסיפו

 ? הצבאי למנהיגות בארגון

קשר  ,בין האישי והארגוניש זיקה ההדוקהניתן יהיה ללמוד מסיפורם על הבין השאר, 

כפי שניתן יהיה להיווכח בפירוט בהמשך,  אולם,  לרוב מתואר בצורת המתח השורר ביניהם.ש

ביוגרפיה האישית תפישות המנהיגות שמציגים הנגדים המרואיינים הן תוצר של השילוב בין ה

 והמקצועית בתוך ומחוץ לארגון הצבאי. 

 

 מנהיגות של בית 

( לשאלה מה לוגיסטיקהכך ענה רס"מ ) " הכלים שלי זה לפי מה שחונכתי בבית, זה הכלי שלי"

, רובם ככולם של המרואיינים הומקור הכלים הפיקודיים או המנהיגותיים שיש בידיו? כמו

וח תפישות מנהיגות ויכולות יפור חייהם כמקור מרכזי לפיתמציגים את הזירה הביתית ואת ס

עמדת ההורות שלהם, יחסיהם עם הוריהם, השכונה שבה גדלו, חוויות ומשברים  ;השפעה

 במסגרות שונות לאורך החיים. 

 רס"מ  )חימוש( הדגים זאת היטב בדבריו:

 

  , בתוך הבן אדם זה טבוע ]...[ באר שבע בד'המנהיגות שלי מגיעה מהשכונה, זה היה " 

זה כמו ילדים בבית ספר שאחד סוחף את השני, ואת השלישי, ואת , בסביבה שהוא גדל 

ח את זה אתך  אתה לוקאבל הרביעי. אני גם מדבר פה, זה יכול להיות גם לרעה גם לטובה, 

   ".מנסה ליישם את הדברים האלה על החייליםגם לצבא, ובצבא אתה 
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 הבאים:בראיונות התבטאות דומה עלתה 

 

 אולי מקורס שקיבלת?בדרך שבה אתה מפקד, השפיע עליך מה  מראיינת:" 

מאיך שאומרים כאילו התערבבתי עם הרבה  , לא מהצבא בכלל, מהבית, מהאבאע':  

 .)רס"ר, לוחם( "מהחיים למדתי אנשים ]...[ אז מזה, 

 

י הרבה כלים  קודם כל אני אימא לילד בן שמונה עשרה אז יש לי הרבה כלים, כן, יש ל"

קיד לאורך כל השנים, היותי אימא ]...[ . זה אגב חלק ממה שעטף אותי בתפוניסיון חיים

בצבא לא  ]...[ אימהות יש אינסטינקטים, יש להם עיניים בגב, אי אפשר לעבוד עליל

קיבלתי פסיכולוגיה, לא קשר עין, לא שפת גוף, שום דבר, זה הכול נטו ניסיון, בטח 

א שזה יותר האינסטינקטים, האכפתיות, המסירות ההבנה, זה משהו בהקשר שלי כאימ

 " )רס"מ, ח"א(.שהוא טבוע בך גנטית

 

, עמדת האימהות לא רק שהשפיעה על תפישותיה אלא האחרונה לתפישתה של המרואיינת

היא העניקה לה את היכולת להוביל והיא אף מסייעת לה לפתח כלים לפקד. אולם חשוב לשים לב 

אינה מוצגת כאן רק כבסיס לפיתוח יכולות מנהיגות אלא גם כמקור של כוח והגנה   האימהותש

( הציעה בכתביה על חיילים 2006לוי )-באופן דומה, ששון .בארגון מול אתגרים הניצבים בפניה

בתפקידי צווארון כחול שמגיעים בעיקר מן המעמד הנמוך, כי בצבא כמו במערכת החינוך ובשוק  

נערים הללו חשים לעיתים קרובות מיותרים ובלתי נראים, או כבעייתיים. העבודה בישראל, ה

לוי -בבית לעומת זאת, הם מקבלים את ההכרה בנחיצותם ובחיוניותם. הבית, לתפישתה של ששון

הוא האתר שמעניק להם כוח, ערך וחשיבות אקסקלוסיבית כגברים. כמו החיילים במחקרה של 

את הבית כמרכיב מרכזי בפיתוח תפישות של מנהיגות מנים לוי, הנגדים המרואיינים מס-ששון

. נראה שההישענות הזאת על ומשום כך הם רואים בו לעיתים קרובות כמקור כוח משמעותי

-המרחב הביתי נעשית משום שליבת המנהיגות וההכשרה הצבאית המנהיגותית שמורות בדרך

הפורמאלית וההון הסימבולי כלל לקצינים ועל אחת כמה וכמה לקצינים קרביים. הסמכות 

השמורים לליבת הקצונה בארגון הצבאי מהווים מקור כוח משמעותי בבואם של אינדיבידואלים 

הון ומשאב משמעותי   משמשולכן הבית להנהיג ולהשפיע. אותם האלמנטים חסרים בקרב נגדים 

 ומהווה בתורו פרקטיקה של הצדקה ליכולות הפיקוד שלהם.עבורם 
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הנוגעת בלמידה מן המרחב המשפחתי עלתה בראיון עם רס"ר  מחה"י, נוספת  הדוגמ 

על אשר סיפר על צמיחה אישית משמעותית מתוך משבר שחוותה משפחתו ועל ההשפעה שלו 

 תפישותיו כמפקד:

 

איזה כלים פיקודיים, מנהיגותיים יש לך? מנין הם אני רוצה לשאול אותך מראיינת: " 

 מגיעים? מה המקורות שלהם? 

חושב שבגדול זה מסלול חיים. אם לא הייתי עובר את הדברים שעברתי, אז   אני: רואייןמ 

. המסלול חיים שעברתי בתור ילד, אני לא חושב שהייתי מתבגר באותה אופן שהתבגרתי

היה קצת שונה מילדים אחרים. בגלל שהגענו כמשפחה לאיזה שהיא נקודה מאוד גבוהה. 

מיליונים. ולאט לאט זה התחיל לצנוח וזה הגיע למצב  אבא שלי היה לו עסק שגלגל מאות

 15לקחו לנו את הבית. פתאום בגיל  15, בגיל 14של נפילה כלכלית טוטאלית, שבגיל 

יצאתי לעבוד, בנוסף ללימודים. אז קיבלתי איזה שהיא מין עצמאות שאוטומטית ביגרה  

 )רס"ר, ח"י(". הזהאותי בתחום המשבר הזה פיתח  ]...[החשיבה השתנתה מאז אותי. 

 

מנהיגים מתפתחים פעמים רבות  מציעה כי  הספרות על פיתוח מנהיגות בתצורתה הקלאסית

וכי סיפורים כאלה, בין אם נכונים או  ( בחייהםdefining moment) מתוך נקודת מפנה קריטית

 ,.Shamir et alמומצאים עשויים להיות בעלי ערך רב בבואם של מנהיגים להשפיע על אנשיהם )

2005; Bennis & Thomas, 2002  המחקר מדגיש עוד בהקשר זה של מנהיגות הצומחת מתוך .)

מצבים קשים כי היא עשויה לייצר הזדהות חזקה מאד עם המנהיג מאחר והיא מייצגת לעיתים 

 (. Shamir et al., 2005סבל משותף של קבוצה )

המקום הזה, של הזדהות חלק ניכר מן המרואיינים פועל בדיוק מתוך בהתאם לכך, 

המרכיב   .הדדית, עד כדי יצירה של סיפור קולקטיבי אשר מתוכו הם מובילים את אנשיהם

המשמעותי בסיפור הקולקטיבי הזה מתייחס למיקום החברתי המאפיין את רובם של הנגדים 

ומשמש מכנה משותף חזק שמסייע להם להניע את אנשיהם ולהביא  המרואיינים ואת פקודיהם 

 צוע יעיל של משימות.   לבי

צביע גם הוא על הובלה מתוך הזדהות חזקה עם חייליו, אך הוא ייחס החה"י מ רס"ר כך,  

 זאת למיקום המבני של הנגדים בתוך הצבא, ככאלה שצומחים מן השטח:
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כשהם באים לספר לי דברים, אז אני יודע מה עובר עליהם ואני יודע איך להתמודד   " 

חובלים זה כמו ללכת לטיס, אז הם לא באמת יודעים מה [ ...] אותםאיתם ואיך להכווין 

חייל עובר. ונגד זה בן אדם שעבר את אותו מסלול שחייל עבר, אז הוא יותר יודע את 

על דברים שאני חושב להם חזקות. אז אני גם נמצא שמה כדאי לייעץ ההנקודות החלשות ו

ן ויכוח. אמנם אני קצת יותר גדול שהם טועים בהם וכאלה, וגם לומד מהם דברים. אי

   ".מהם בגיל ועם הניסיון חיים, אבל מכל בן אדם לומדים

 

 למידה ורכישת ניסיון מקצועי בתוך הצבא 

נוסף עבור הנגדים המרואיינים טמון במומחיות שרכשו בצבא לאורך השנים, משמעותי בסיס כוח 

  בפיתוח תפישות ויכולות מנהיגות. רבים מהם רואים בניסיון המקצועי כרכיב משמעותי כאשר 

 רס"מ, ח"א:טובה לכך עלתה בראיון עם  דוגמה

 

אז זה גם בסיס שהוא היה לי טוב במה שנקרא בפיקוד,  [...] יש לי הרבה ניסיון מקצועי" 

ובניסיון עבודה עם אנשים, קשר עין, שפת גוף, החייל יושב מולי אני יכולה להגיד לו מה   

י אותו עלי אז זה מפקדת בנשמה, זאת אומרת זה משהו שהוא טבוע תשאללו ]...[ אם יש  

מפקדת קודם כל,  היא, היא לא צריכה ללמוד בשביל להיות מפקדתבה גנטית,  

 ".מעבר לכל השאר 

 

מטשטש את הצורך בלמידה, נראה שכוונתה היא לכך   המרואיינתהניסיון המקצועי לתפישתה של 

תנים במסגרות שונות בצבא אשר ממילא לרוב אינן ניתנות שאינה זקוקה להכשרות וקורסים הני

 לה. 

 :מרואיינים נוספיםתפישות דומות הציעו 

  אף אחד לא מלמד אותך להיות מפקד, גם קורס קצינים לא מלמד אותך להיות מפקד. " 

להיות מפקד טוב זה פשוט זה רק נותן לך כמה כלים, אבל אף אחד לא מלמד אותך, 

חיילים שונים ומשונים עוברים תחתיך ככה אתה בעצם נחשף   ניסיון, כמה שיותר

הקורס היחיד שעשיתי דרך אגב, . לאתגרים שונים ובעצם יכול ללמוד וליישם אחר כך

 מודיעין(.ה קורס הרס"רים" )רס"ר, בצבא זה הי
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בחיל חימוש יש כמה קורסים שאתה עובר, אם זה כניסה לקבע וכל מיני דברים אצלנו "

להבין מה זה עולם הקבע, וגם להיות קצת מנהיגותי. לחץ ושחיקה, וכל מיני קצת כאלה, 

דברים שאתה עובר. אני לא יודע מה זה חילות אחרים כי לא הייתי שם, אני יודע מה זה 

אם  אם אתה לא מתעסק עם זה עם החיילים, כל קורס שתעשה לא יעזור,קורס לוגיסטי, 

זאת אומרת אני מאמין שזה מהוותק,  מנהיג. ום לא נגעת בחיילים אתה לא יכול להיות ש 

 .)רס"מ, חימוש( "זה בא עם האנשים, זה בא עם הדיבור, עם העשייה, עם הזמן

 

בזמן לעצמם, -הפרקטיקות שבוחרים הנגדים המרואיינים, מכילים מסר המופנה בו

בנוגע לרמת   מערכת הארגוניתוכן ל בניהם המכנה המשותף במיוחד בהדגשת לפקודיהם,

המסוגלות ויכולות ההנעה שלהם. אך בעוד שהמרואיינים בחלק זה הציגו את אופן פיתוח 

ידי כך כמו ביטלו את הצורך בהכשרות שעוסקות -המנהיגות שלהם כדרך האולטימטיבית ועל

וביקשו שהמערכת   הציגו זאת כביקורתאשר ישנם לא מעט מרואיינים במנהיגות ופיקוד, 

תחליט כיצד היא תופשת את  עם העמימות בנוגע לתפקידם ו תתמודד בצורה ישירההצבאית 

. אייחד לכך בצה"ל ואת הנדרש ממנה, כפי שמתבטא למשל בהכשרות לפיתוח מנהיגות הנגדּות

 . חלק בהמשך המסמך

הנרטיב המנהיגותי של הנגדים המרואיינים מבוסס כפי שניתן להבין מחלק זה, אם כן,  

, אשר מסייעת להם במעבר הקבוע שהם ישית שלהםבצורה משמעותית על הביוגרפיה הא

משמש בסיס חזק ה)בו נכללים הם ואנשיהם( מבצעים, בין סיפורם האישי לסיפור הקולקטיבי 

תפישות המנהיגות שלהם הן תולדה של הצטלבות בין הביוגראפיה  מאד להנעה. במילים אחרות, 

ות מקצועיות המשמרות בתוכן . במידה רבה, נדמה שמדובר בזהויהאישית לבין זו המקצועית

 טיקות מנהיגות. קזיכרון פרטי וזיכרון ארגוני צבאי אותו הם מתעלים לתפישות ופר

ות אדוגמלזיכרון הארגוני עליו לתפישת הנגדים הם אמונים, היה ביטוי רב בראיונות, 

 לכך בקטעי הראיונות הבאים:

 

ת הזיכרון הארגוני  שלוש ומי שמטמיע א-המפקדים שלנו מתחלפים כל שנתיים"  

)קבוצת מיקוד רס"בים,  "ביחידה זה אנחנו, ואת הנורמות, אנחנו צריכים לקבוע בסוף 

 .(מדרשת רבין בירושלים 

 

, אם הקצינים הם רואים לשנתיים ואת זה הנגד רואה לונג ראן, הוא רואה לטווח הארוך"  

לטווח ארוך ותמיד  הנגד תמיד רואה רואים תמיד לקראת סוף תפקיד של אותו קצין,  



22 
 

)קבוצת מיקוד  כי בסוף אנחנו נשארים באותו מקום ]...[רואה מעבר לשנתיים הבאות  

 .(מדרשת רבין בירושליםרס"רים,  

 

אלמנט הזיכרון הארגוני עליו לכאורה אמונים הנגדים מכיל במקביל, יש לשים לב ש  

חשב מומחה בתחומו, נוטה "מכיוון שהנגד נ ;הצבאיות מבחינת ההגדרות הארגוניות ותסתיר

מנת שישמש גורם משמר ידע, זאת על -המערכת להשאירו זמן רב ככל האפשר באותה היחידה על

. (2006רקע משכי התפקיד הקצרים של מרבית הקצינים ביחידה" )מתוך הלקסיקון למונחי צה"ל, 

גם גם לדימוי כמשאב המאפיין נגדים, לעיתים הוא מתוראפוא למרות שהזיכרון הארגוני מוגדר 

(. הסתירה 2008תורג'מן,  ; 2013שלילי על נגדים כמקובעים במקומם וכמתנגדים לשינויים )דולב, 

מתבטאת גם בכך שישנה ציפייה ארגונית מקצינים לבחון סוגיות תוך הסתכלות אסטרטגית 

 ובמידה רבה ארצית.  , קונקרטיתולטווח הארוך ומנגדים למומחיות צרה

הוצגו בחלק זה ניתן להיווכח בחיבור הדוק בין מבנה ארגוני לחוויה   מתוך הדברים אשר  

מדובר  נגדים ממלאים תפקידים לאורך שנים, נראה כי  כלל-בדרךמשום ש ;המתגבשת בתוכו

לאור הפרדוכסים המשכי וצבירה של ידע לאורך זמן.  בעמדה ארגונית הטומנת בחובה מעין סיפור

הנגד  לחזק את תפישת בהקשר זה, חשוב תפקידיהם,  המאפיינים את הציפיות מהם וממכלול

ולכן גם כמקור משמעותי לפיתוח   כמוקד ידע משמעותי של זיכרון היסטורי אישי ומקצועי

 אחרים בארגון הצבאי. 

 

 לא מנהיג, מפקד .3

תפישות  נןלנגדים ישש שים לב. ניתן היה לעד כה הייתה אידיאליתהתמונה ששורטה נדמה כי 

הם שמדבריהם ונראה  משמעותיות פועלּות, הם התגלו כבעלי יכולות גותמגובשות של מנהי

הרטוריקה  אם בוחנים בדקדוק את אולם . לביצוע משימות בהצלחה מצליחים להניע את אנשיהם

מרבית הנגדים   ;ממה שנראה הרבה יותר עמוקהמורכבות על  ניתן ללמודנקטו בראיונות הם בה 

מנהיגים.  כלא  אךתופשים עצמם כמפקדים ות עמם כי הם הקפידו להדגיש בראיונהמרואיינים 

  של  ההשפעה תפישות בהבנת מאד חשוב ערך יש, מילוליתרק  לכאורה שהיא הזאת להפרדה

ההפרדה  . מהם מרוחקגם  רבה ובמידה זר מושגכ ידם-נתפשת על מנהיגות .בצבא  נגדים

ההשפעה שלהם. כך למשל מלמדת בתורה על מוגבלות יכולות בדבריהם שעלתה הנרטיבית הזאת 

 ".אני רואה את עצמי כמפקד, אני לא יכול לראות את עצמי כמנהיג"חימוש: מחיל  התבטא רס"ר

 :מטיבים גם כן להדגים את ההפרדה בין מנהיגות ופיקוד ח"אמרס"מ  דבריה של 
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 , אני כן רואה את עצמי בטח לא מנהיגה [מראיינת: אז איך את רואה את עצמך?"] 

באה לידי ביטוי בהתנהלות היום יומית  מנהיגות  כמנהלת, כחונכת ותו לא. כמפקדת, 

 ".שלך כמפקדת, אבל המפקד הוא לא מנהיג

 

מנהיג זה משהו מולד, זאת תכונה שנולדים אתה, מפקד זה פשוט, כל אחד יכול להיות  "

  ."מפקד

 

נתפש  מנהיגשמחיל המודיעין תופש עצמו כמפקד אך הוא מסביר רס"ר בדומה לשאר, 

 :גדול ורחב בהשוואה למפקד, זהו מושג אחרת אצלו

 

מנהיגות צבאית אני רואה אותה בשדה הקרב  ]...[  אני לא רואה את עצמי כמנהיג"

ה דבר גדול מנהיגות, זה לא שאני  מנהיגות ז]...[  בעיקר, זה מנהיגות צבאית מבחינתי

ני חושב שאני כן יודע מה . אני חושב שאני כן בן אדם איכותי ואממעיט בערכי, ממש לא

מנהיג זה, זה מישהו   אני עושה, לא הרבה אנשים יודעים מה הם עושים דרך אגב. ]...[

הקלאסית, אוגדונר אז הוא מנהיג   דוגמהניקח את ה דוגמהנגיד סתם ]...[  שמשהו נגע בו

אני חושב שמנהיגות זה דבר  ]...[  מטבעו, מה שנקרא יפה הבלורית והתואר, עשיר כזה

גדול להגיד. צריכים להגדיר את זה אבל בכל אופן מי שרואה את עצמו בתור מנהיג אז 

יש בן אדם שהוא באמת מבין מה הוא עושה, אז הוא מורה דרך,   אם במקרהשיבושם לו. 

 ".מנהיג זה אישיות, זה דבר גדולהוא לא מנהיג. 

 

יצועיו, הוא מקפיד כי הוא אינו ממעיט מערך בבדבריו  מבקש להדגישהמרואיין למרות ש

סוג של כלייצר הפרדה בין הפעולות שלו בצבא לבין מנהיגות אותה מזהה כמעין מונח מופשט, 

חברתיים מתת אל, הוא גם מקשר מנהיגות עם קצונה ועם תכונות כמו יופי ועם מאפיינים 

מה שמלמד על הסטריאוטיפים החברתיים הרחבים המקושרים עם קצונה מעמדיים כמו עושר.  

  ובחברה  הצבא בתוך הקיימים לדימויים מודעים הם כי נראהועם נגדּות בחברה הישראלית. 

 עצמם לראות מסוגלים אינם ולכן קצינים המאפיינים אלו לעומת, נגדים ומאפיינים הישראלית

 .כמנהיגים

בעלי מעמד גבוה הרבה יותר  כ אשר נחשביםקצינים בניגוד לנגדים, לסיכום חלק זה, 

כבעלי המרכיבים הנדרשים כדי להיות ים כבעלי תבונה וכבעלי ראייה רחבה, נתפשבארגון 
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בתוך  . וכאנשי עבודה כפועלים, פרגמאטייםכ ,נחותיםמולם נגדים נתפשים כמנהיגים איכותיים. 

קצינים עולמם של שייך לה מנהיגות נתפשת כמונח מופשט, לתפישת הנגדים המרואיינים כך, 

פיקוד אותו הם מגדירים כצר  מושג הזאת לעומת י נגדים. ורחוק לכאורה מעולמם המקצוע 

המסרים אחת התוצאות של הטענה היא שומקצועי ולכן למעשה מזהים אותו עם תפקידם. 

פיקוד  בין  חוזרתנרטיבית ידע המתגלם בהפרדה נגדים בארגון הצבאי היא המופנים להסותרים 

ן נגדים לבין קצינים בכל הנוגע  הגבולות הסימבוליים שיוצר ומתחזק הצבא ביומנהיגות. 

ידי  -עלבסופו של דבר למנהיגות ופיקוד הם שמובילים להפרדה הזהותית הזאת שנעשית 

בתפישת השלכות ההפרדה הזאת שמבצעים הנגדים בין מנהיגות ופיקוד נוגעות . הנגדים עצמם

  היא . ההפרדה הזאת כצרים וכמצומצמיםההשפעה שלהם  ובתפישת מרחבי  התפקיד שלהם

את   בתורו  משעתקאשר באשר לנגדים הקיים בצבא ידע ארגוני מחלק אינטגראלי כאמור 

 לגיטימציה הפחותה שלהם להשפיע ולהוביל. ה

 

תפישת הקצינים והיחס  ":והם מכתיבים את המדיניות "הם האריות .4

 אליהם

 םשהיחסי נראה. וקצינים נגדים בין המורכבים היחסים על ללמוד  היה ניתן המסמך לאורך

 וקובעי המערכת כנציגי הקצינים; השונה ההיררכי המיקום של תולדה בעיקר הם המורכבים

  ידי -על שנקבעה המדיניות כמבצעי או הארגון של העבודה כאנשי והנגדים הצבאית המדיניות

: הקצינים לבין בינם בקשר עיקריים מרכיבים שלושה על ללמוד ניתן הנגדים מדברי. הקצינים

  רבה  במידה לקצינים הנגדים בין היחסים כי לראות ניתן לכך בהמשך. מידהול גיבוי, תלות

 .בפרט שלהם המנהיגות ואת בכלל הנגדים של תפקידם את מעצבים

 בקצינים גדולה תלות של תחושה הנגדים בקרב קיימת כי ללמוד ניתן הראיונות מתוך

  מצד  לגיבוי רבה ותחשיב מייחסים הם לכך  בזיקה. תפקידם את לבצע  שלהם היכולת מבחינת

 הפיקודי -תפקידם את היטב  לבצע יכולתם את תולים הם רבה במידה, כלומר. הקצינים מפקדיהם

 :ביחידתם מהקצינים מקבלים שהם בגיבוי - והמקצועי

 

 ?משימות ולקדם להשפיע לך שמאפשרים מרגישה את גורמים אלו[: שאלה]"

 לא, הנכון במקום אותי ששם, לו שאכפת ישיר מפקד, ישיר מפקד, כל קודם[: תשובה]

 שעכשיו מפקדת בתור החלטתי אם. אצלי ומסתיים אצלי מתחיל דבר שכל, בי מזלזל
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 החלטתי שאני העונש וזה יישפט שהחייל החלטתי אם אבל, לשפוט יכולה לא אני, החייל

 (.א"חה ,מ"רס) "שלי המילה את ישבור לא הוא יהיה שזה

 

  רוצה  שאני מה את, אוהב שאני מה של הדרך  את שלי למפקדים להביא אוהב תמיד אני"

 המפקדים מצד פעולה שיתוף שאין ברגע... אותי גיבו תשע פסיק ותשע ובתשעים, לעשות

 שרציתי מה את עשיתי ולא[, כאלה במקרים] נתקלתי... לפועל להוציא יכול לא אתה

. לכולם טוב יהיה זה בסוף, המערכת לכל יתרום זה בסוף כי... וביקשתי ונלחמתי. לעשות

 (.משמעת נגד, ר"רס" )נכון עצמי את להסביר דואג אני אז

 

, הזה הגב את יהיה שלא וברגע הסוף עד ירוץ זה אז זה את לפתח לי שנותן קצין לי יש אם

 (.ירושלים מדרשת, רס"רים מיקוד קבוצת) ייגמר זה

 

 הקצינים לבין בינם שהתלות חשים מהנגדים חלק כי ולומר התמונה את לאזן חשוב, מנגד

 אנשי בהיותם המשימות למימוש בהם תלויים( והמערכת) הקצינים גם לתפישתם. הדדית היא

 :הבא מהציטוט, למשל, שעולה כפי זאת. הידע מוקדי, ביחידה המקצוע

 

 רוצים אם. ידע מוקדי הרבה יש... פרויקטים הרבה לנו ויש מתחלפים באים קצינים

  בלתי  כמעט זה התחום מומחי שהם הנגדים כל את יש ומשה או משימה איזושהי לקדם

 (.ירושלים מדרשת, רס"מים מיקוד קבוצת) בלעדיהם זה את לעשות אפשרי

 

 דווקא מדגישה לנגדים הקצינים בין הדדית תלות קיימת כי תפישה של קיומה, אולם

. רגוןבא שלהם המוגבלת ההשפעה יכולת בדבר המרואיינים לכלל המשותפת התחושה את יותר

  רבה  במידה  נובעת ומקומית מוגבלת הינה שלהם ההשפעה יכולת כי  הנגדים של  התחושה כי  נראה

 :היטב זאת ממחיש הבא הציטוט. בקצינים שלהם התלות מתחושת

 

 והם האריות הם. קצינים הוא בצבא ההנהלה  דרג, קצינים של צבא הוא הצבא"

  זה  החלטות ולוקח שמכתיב מי. יהיה לא ומה  יהיה מה אומרים והם מדיניות המכתיבים

 מקצינים מוכשרים יותר הרבה שהם נגדים לך להביא יכול אני. מוטעה וזה, בסוף קצינים

 להם אין רק נגדים נקראים הם רק טוב זה את לעשות שיודעים אנשים הרבה יש]...[ 
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  ה ברמ שמשפיעם בעתיד תפקידים לנגדים וייתן, כן הצבא טוב יעשה]...[  קצונה דרגות

  (.שלישות, ר"רס]...[" ) היחידתית ברמה רק לא לית"הצה

 

 וצמצום בהם התלות, הקצינים עם היחסים דפוס כי חשים נגדים כי נראה, לכך נוסף

 כך. מנהיגותית-והפיקודית המקצועית התפתחותם את חוסמים, יוצרת זו שתלות ההשפעה מרחב

 :א"מח ר"רס  של מדבריו עולה לדוגמה

 

 שנה של פער והיה, השתחררה היא , במחלקה קצינה הייתה לא האחרונות וחצי בשנה"  

  תקופת באיזושהי אותי שם זה כי, כן, תרם מאד זה אישי באופן שלי חושב אני. וחצי  

 מאד במקום ככה אותי שם, במחלקה שקרה מה וכל המשימות כל עם והתמודדות ניסיון  

 ".יוהצלחת, להצליח או להיכשל או היה זה, בולט  

 

  הכרה  ישנה, המסמך לאורך המרואיינים של בדבריהם הניכרת הביקורתיות לצד אך

 ללמוד שניתן כדמויות, לחיקוי משמעותיות כדמויות בקצינים המרואיינים הנגדים מצד כוללת

  :ולהוביל לפקד מהן

 

 ופשוט עשרים בת ילדה הייתי לקבע נכנסתי שאני לך להגיד יכולה אני: מרואיינת"

 . אותם לחקות ניסיתי כאילו פשוט, שלי מפקדים על יהסתכלת

 ?קצינים או נגדים אם לדעת אותי מעניין: מראיינת  

  הם איך לראות התעניינתי ודי עליהם הסתכלתי, לראות ממש. קצינים: מרואיינת  

 (. בירושלים רבין מדרשת, רים"רס מיקוד קבוצת" )דברים עם מתמודדים עם מתמודדים  

 

, אש לתוך לקפוץ לי יגיד אדם הבן. באמת. בעיני הערצה מושא שהוא ספינה קדמפ לי יש"

  ואחת . בראש הרהור לי יעבור לא אפילו. אפילו מתלבט לא, פעמיים לחשוב בלי קופץ אני

  בצורה  עליי השפיע זה, ממנו זה את שלקחתי, ממנו זה את שקיבלתי, שראיתי הסיבות

. מעצמו דורש הוא, מהחיילים דורש שהוא מה, דוגמה משמש הוא שבו האופן זה, הזאת

 (. י"חה, ר"רס) לדעתי הבסיס של הבסיס של הבסיס זה

 

, כמפקדים לשמש ביכולתם ההכרה ולמרות קצינים עם העבודה ביחסי המורכבות למרות

 נגדים על ולא לחיקוי משמעויות כדמויות קצינים על הצביעו המרואיינים נגדים מדוע לשאול יש
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 פיקוד, קצונה בין העמוק ההדוק בזיהוי טמונה לכך שהתשובה נראה? עמיתים או מפקדים

  על  בפרק) בהמשך שנראה פיכ. בארגון כשחקנים הנגדים תפישות את מבנה אשר ומנהיגות

 בתהליכי לנגדים קצינים בין הגומלין יחסי את בחשבון לקחת חשוב(, היישומיות המשמעויות

 על, הנגדים של התפקיד תפישת על משפיעים אלו יחסים, מורכא, שכן. נגדים של המנהיגות פיתוח

 של תחושה לייצר מנת על כי נראה. מנהיגותם ועל בארגון שלהם ההשפעה יכולת את תפישתם

 כמפקדים נגדים של השפעה  בפועל לאפשר מנת על וכן) ולמנהיגות להשפעה הקשור בכל מסוגלות

 מנהיגות של כיצירה, נגדים לבין יםקצינ שבין הקשר את להבנות יש( מקצוע וכאנשי

 אצל מרוכזות שאינן מנהיגות של נוספות תצורות צרילי, אחרות במילים או. משותפת/קולקטיבית

 .הקצינים, בארגון אחת קבוצה

 

בנוגע לנגדים  תפישת המערכת )או העדרה( ":נגד הוא נגד אנגד הו" .5

 מנקודת המבט של נגדים כמפקדים

  הנוגע  בכל המרואיינים הנגדים של מבטם מנקודת הצבאית  המערכת תפישות את  אציג זה  בחלק

  שרואים  היא המרואיינים הנגדים בקרב הרווחת התחושה. והכשרות בתחום ומנהיגות לפיקוד

  . יותר רחבה בצורה אותם בוחנים, בפועל אך, בלבד  מקצוע כאנשי, ממדית-חד בצורה אותם

 אולם, להם תהמיועד ר בעמדה המקצועיתלהיוות מהם הציפייהלתפישתם, , אחרות במילים

 חיילים של והובלה טיפול הכוללת יותר רחבה התנהלות מחייבות המשימות ביצועית מבחינה

לכן, מול הצרכים העולים ביום יום והיעדר הכלים שמעניקה המערכת  .אחרים מקצוע ואנשי

   . נטישהשל   ה היא, התחושיותר מכךבדידות והיא   תהתחושה שנוצר הצבאית להתמודדות עמם,

 הדברים הבאים שעלו במסגרת קבוצת מיקוד של רס"מים בעזה מדגימים זאת היטב: 

 

, עד שאתה מגיע לתוצאה יש גם העניינים "יש תוצאות ויש דרישות, מה שנקרא. במהלך

לא מסתכלים. זה נדרש ואתה אמור לעמוד בזה לא משנה מה. שות שנלוות שעל זה דרי

ת שאתה תהיה עם החייל כמו שצריך ותדאג לו ותטפל בו. בסופו של גם הדרישה הזא]...[ 

שגם מכשיר אותך ולא רק  חסר מן מהלך כזה דבר הם גם בודקים את זה בנוסף לכל. 

צריכים  ]המערכת הצבאית[ הם עכשיו מבינים את זה, ו כבר אנחנו מצפה ממך ]...[ 

 . להבין את זה"

 

 :איםבראיונות הב עלודומות ות נוספות אדוגמ  
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צריך לקבל החלטה האם הוא רוצה את  הצבא  [.זה לא שצריכים לפתח הכשרות ].."

בנו צבא אוהב להשתמש ה בתור מפקדים. םהנגדים בתור פועלים או האם הוא רוצה אות

מישהו צריך ]...[ שק חבטות כגם  זמןבאותו אבל  הרבה במונח עמוד השדרה של צה"ל

  .)רס"מ, מודיעין( "לקבל את ההחלטה

 

המציאות הארגונית אמנם כמו מכריחה את הנגדים לפתח תפישות מנהיגות והובלה, ולכן  

בדידות   תחושות של עולות בעת-בה . אךות בפיתוח תפישות וכלים פיקודייםעצמאגם מובילה ל

קטעי הראיונות ב לכך דוגמה ,בתהליכי הפיתוח העצמאיים ותהכרוכ ובמידה רבה גם של נטישה 

 הבאים:

די שעובר את כל הכלים הפיקודיים ומגיע מוכן למשימה,  1כמו קצין בבה"ד "זה לא  

  נזרקתי למים העמוקים, וגם ההתפתחות המקצועית וגם ההתפתחות כמפקד קרתה 

ני סדנאות שהיו , שיח, כל מישלי התמודדותפשוט . הרבה בעזרת חברים, לבד בעצם

כל מה עוד ועוד ]...[ בכלל, תקדם שאני מבסיס, עם כל דבר כזה, ככה הרגשתי עושים ב

 , ח"א(. )רס"ר "שעוברים בחיים תורם בפיקוד

 

במחלקה   ? אני אישית הפכתי להיות ראש צוות שלך "בסוף את אומרת מאיפה הכלים 

אותי זרקו ישר למים כאילו, ישר זרקו אותי, ישר תלך ותעבוד בלילות  שהייתי רווק. עוד כ

מההתמודדות ביום יום. ואם את לא שכתי ות ובמצבים מלחיצים, וככה המעם הטיס

מההתמודדות היום יומית משמה זה התחיל דדת אז לא תקבלי את הכלים בחיים, מתמו

עם הזמן מפתחים עור טיפה  , משמה זה התחיל., על סמלים ראשוניםלפקד על אנשים

 (. מדרשת רבין בירושלים)קבוצת מיקוד רס"רים,  "יותר עבה וככה צועדים קדימה

 

נגדים מנקודת בקרב מנהיגות ?": יעבוד מי אז, מפקדים יהיו כולם אם" .6

  של מפקדים קציניםמבטם 

מטרתו המרכזית של בחלק זה אציג תפישות של קצינים בנוגע למנהיגות ופיקוד בקרב נגדים. 

המסמך היא להתחקות אחר תפישותיהם הסובייקטיביות של נגדים באשר למנהיגות ופיקוד 

 תפישותעל יותר ומקיפה בצורה עמוקה ללמוד  מאפשרת, הקצינים תתפישו בחינתאולם 
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הארגוניים , מעבר להגדרות הטמונות בכתבים נגדים בקרב לפיקוד בנוגע צבאיות מערכתיות

תפישות תפקיד הנגדים, בהיבטים של בעיקר עם הקצינים התמקדו  הראיונותאם כן, . הצבאיים

בצורך , העומדים כיום לפתחםי עיסוק המאפיינים תחומבבאתגרים ו, באופני ההשפעה של נגדים

 הכשרת מנהיגות ועוד. פיתוח ב

בנוגע לתפקידם של הגדרות הצבאיות, התפישות שהציגו הקצינים ל בדומהנראה ש 

תפישה מתווה ומגובשת בנוגע לתפקידם של  ה שלהדבר מעיד על היעדר לא היו אחידות.נגדים, 

. בימים הללו ליעילות הארגונית מערכת הצבאית ולקשרדים, למקומם רווי המתח בנגדים כמפק

על שעלו בקרב חלק מן המרואיינים האמירות החוזרות כפי שניתן יהיה להבחין , יתרה מזאת

בין מלמדת על תפישה רחבה הרבה יותר , היותם מפקדיםל ובמנוגד נגדים כאנשי מקצוע בנפרד 

  צה"ל.שאינה משרתת כלל את פיקוד ומקצועיות 

 ? נגדים  פייןמא מה

זאת תפישה שעלתה כחוט השני בכל הראיונות כפועלי הארגון, כאנשי העבודה. נתפשים נגדים 

תמת עם  עלו בקנה אחדחלק מן המרואיינים  דבריהם שלשנערכו עם קצינים בנוגע לנגדים. אולם 

תפישות הסטריאוטיפיות  ועםמבחינת תחומי העיסוק שלהם בצה"ל הצרות המאפיינת נגדים 

 :וכפרגמטיים כמקובעים הנצמדות אליהםווחות הר

 סא"ל מלוגיסטיקה: דברים מתוך ראיון עם

  ראייה , שונים להפגין בהקשרים מנגד מצפה לא שאני חשיבה לעומק נדרש הקצין"

, כן מוביל כשהוא גם מנגד. ורחב הרחוק לטווח דברים לבחון מקצין מצפה אני. לעומק

  לא  הוא אם, ביצועיסט הוא הנגד. עצמה מההמשי ואת קצר ממנו לראות מצפה אני

 רצפת הוא, לחפף לו אסור. תפקידו את עושה לא הוא המוגדרת המשימה את מבצע

 ."מנגדים שלי הציפיות אלו, אמינים דיווחים לדווח חייב. העושה הוא, הייצור

 

שאצל קצינים זה   להאמין  רוצה אני  בלא צבאית בקריירה בחרו וגם נגדים  קציניםגם "

  מקצין , לעבוד פשוט מנגד מצפה שאני הוא ההבדל. וב'ג זה נגדים ואצל שליחות וךמת

  זה  נגד זה. אלטרואיסטים להיות מנגדים מצפה לא אני , אלטרואיסט להיות מצפה  אני 

 ממנו מצפה אני, המולדת למען חייו את הקדיש הקצין. שלו העבודה זה, שלו המקצוע

 ."אחר למשהו

 

הקצין הוא אלטרואיסט החושב על טובת  לפיה שעולה כאן, ת נוספיש לשים לב לתפישה 

נעשית כאן שעובד כדי להרוויח את לחמו. הפרגמטי מול הנגד  "המולדת"הארגון ויותר מכך על 
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התפישה הסטראוטיפית הבחנה בין שליחות המיוחסת לקצינים לבין משלח יד המיוחס לנגדים. 

כפי ה להיות מקור ידע גם בעבורם של נגדים. הזאת רווחת כל כך בארגון הצבאי עד שהיא הפכ 

הנגדים המרואיינים לא  רבים מן ;בחלק הקודםשהובאה  "לא מנהיג, מפקד"בתמת  שניתן לראות

את אוכלוסיית מסוגלים היו להגדיר עצמם כמפקדים בדיוק משום תפישות כאלה המקשרות 

ערכים, המקושרים לם קציניבהשוואה ל כגון פרנסה נגדים עם חומר, עם צרכים ארצייםה

 . אידיאולוגיה ורוח

תפישות אלטרנטיביות הרואות בנגדים  עם קצינים אחרים עלו בראיונות בניגוד לכך, 

הקצינים המרואיינים בחלק זה גם הצביעו על מאפיינים ספציפיים  כאנשי מקצוע וכמפקדים.

 אשר מייחדים נגדים כמפקדים בצבא. 

ובדה שאין לנגדים כלים לפקד, מעידה על מקומם כך למשל, סא"ל מחימוש העלה כי הע

 השולי בארגון:

 

 להם אין, מזמן איתם הקו את עברנואנחנו , חשוב כזה לא עושים שהם שמה מקרין זה"

,  בעבר חווש מקרים, ושצבר הניסיון זה לרשותם שעומדים היחידים הכלים, כלים

 הותק, שלהם חזק הכי ליהכ זה, ניסיון על בהתבסס פתרונות לתת יודעים הם .כריזמה

  הלא  והתקשורת  נגדים אצל חשוב הוא פורמאלי-הא הערוץ גם. שלהם והמעמד הניסיון

 ".המפקדים עם פורמלית

 

 גם סא"ל ממז"י הצביע על הייחודיות שלתפישתו מאפיינת נגדים:

 

  לדעת  צריך הוא. מפקד כל קודם בלבד הוא  מקצוע איש רק  להיות יכול לא בעיני  נגד"

 לעשות יכול לא אתה[.].. המחויבות תחושת את אצלם ליצור, אותם להניע אנשים ללהפעי

 יכולת עם, פיקודית נדה'אג עם להיות חייב אתה, טוב מקצוע איש רק אתה אם את זה

 בתור  אתה מתמודד שאתה האוכלוסייה שוב כי קשה יותר הרבה זה. נכון מהלכים לנהל

  את לעומק  להבין, אישית אינטראקציה לייצר תיכול יש לנגדים .היא לרוב בעייתית נגד

 את עושים הם, בנים מוכ חיילים מסתכלים הם, כזאת מחוברות מן להם יש, החייל נפש

 החייל נפש את עמוקה הבנה של הנגדים שמציגים השילוב]...[  שנים לאורך גם זה

 ".מנצח מרכיב שזה חושב אני, המקצועית והיכולת
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בדלים בין קצינים ונגדים ומקומן של הכשרות בהבניה של על הה גם המרואיין הצביע 

 תפישות מנהיגות:

 

 צובר כקצין  שאתה הפיקודי הניסיוןהוא  בין קצינים ונגדים המרכזי שההבדל חושב אני"

 דים"מג וקורס פים"מ לקורס 1בבה"ד  קצינים מקורס החל. המקצועית  הההכשריחד עם 

 לך  גורמים אלו כל. האלה בהכשרות מרכזי נדבך זה הנעהוה המנהיגות סוגיית, ועוד

 ."זה  את מקבל לא הנגד, ברור פיקודי רציונל לבנות

 

 אתגרים עמם מתמודדים הנגדים כיום 

חד אבדומה לדברים שעלו בקרב הנגדים המרואיינים,  .יית החייליםאוכלוסהתמודדות עם 

מורכבת של נגדים ה התמודדותההיה שעלה בכל הראיונות עם הקצינים  הנושאים המשמעותיים

. העובדה כי קצינים מכירים בכך שהתמודדות הנגדים היא רחבה  כיום םהפקודיאוכלוסיית  עם

המערכת  המצומצמות של לאור ההגדרות  הרבה יותר מן התחום המקצועי הקונקרטי היא חשובה

 . הצבאית

 הקושי הטמון בהנעת אוכלוסיות קשות בצבא:סא"ל מחימוש הצביע על כך, 

החיילים צריך להבין ש פיקודיות פשוטה רק לכאורה כי מדובר בחיילים קשים.זאת "

חולה שעושים נפקדות עושים זאת כי מרגישים שלא דאגו להם בשמירה, בגלל שאבא שלו 

כך וכך. צריך להיות סמכותי בוגר ומקצועי כדי לעבור את זה. רוב החיילים מגיעים חסרי 

קשה  בחייו להיות מכונאי רכב, זאת התמודדות אף ילד לא חלם בסוף הרי  ,מוטיבציה

 ".סביבת עבודההחזקה של ביום יום, רווחת הפרט,   נגדשל 

 

 לוגיסטיקה: מסא"ל דברים דומים העלה 

 

 המקל רק לצערי, מוטיבציה אפס עם חיילים עם יום יום מתמודדים שלי האנשים"

  צריך  שמפקד יםדבר אלו. תחמנים, רמאים, משקרים שהם חיילים. פה אותם מחזיק

 מן שעולותהאלה  מהבעיות הרבה עם שמתמודדים הם שנגדים נכון וזה איתם להתמודד

 ."החיילים

 

מתוך דבריהם של הקצינים עולה ההיבט הסימבולי שנצמד לתפקידים שונים בצבא, 

 והקושי להניע בסביבה שהיא נעדרת הון שכזה. המרואיין הבא, סא"ל ממז"י ניסח זאת היטב:
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, הילה הרבה יש ללוחמים, להניע מורכב יותר שהרבה אנשים מניעים הםהבין שצריך ל"

  שהוא  במה גאה, שישי ביום הביתה כשחוזר חברים עם יושב לוחם חייל', וכו תהילה

  חימושניק  אותו  יספר  מה, הנגדים עובדים שאתם חיילים אותםזאת  לעומת, עושה

 ".בבוץ שנתקע  אביר וחילץ בשתיים קם שהוא

במידה ונגדים  עולה במקביל התפישה כיות ההכרה באתגרי הפיקוד המורכבים אך למר

נגדים למעשה לא מוכשרים מאחר וזאת  .זהו מחדל של המפקדים הקציניםענייני ת"ש, עוסקים ב

 לעסוק בהיבטים הללו בהשוואה לקצינים:

 לא ןאי אבל בנגד להיעזר אפשר . הקצין  המפקד של עיסוקו עולםבעצם  זה ש"בת טיפול"

  ויוצאים  אוכלוסיות דוח שממלאים נגדים מכיר  לא אני. בזה להתעסק הכשרה בכלל

 את עושה שלא שם מישהו שיש כנראה אז, זה את עושיםכן  נגדים אם .בית לביקורי

 התוכן עולם .נכון לא לי נראה זה, זה את לעשות מוכשרים לא נגדים. שצריך כמו תפקידו

 המושגים עולם בהבנת הקצין של מרכזי סנסור להיות ליכו כן הוא, אותו סובב המקצועי

 נגדים יש אםאני חושב ש. החיילים של העשייה על אור לשפוך שיודע זה, החיילים של

 .לעשות את זה" צריך היה שכן אחר מישהו במקום זה בכך שעסקו

 נושא נוסף אשר סומן .המאפיינת את הצבא בעת הנוכחית תקציביתהמציאות התמודדות עם ה

סוגיות תעסוקתיות ידי המרואיינים הקצינים כאתגר משמעותי עמו מתמודדים נגדים הוא -על

, מעבר לקושי והערפול חימושכך התבטא סא"ל מ. מערכתיות אינדיבידואליות ומול אנשיהם

המאפיינים רבים מן הנגדים בנוגע למצבם הפרטי, הוא גם הצביע על היעדר כלים להתמודד עם 

 :פקודים בהיבט זה

 

  שמרגישים  עבודה מנהלי לי יש, עייפיםפשוט  אנשים, חזור-אל לנקודת עברנולדעתי "

  איך  יודעים לא הם, הביתה ללכת  צריך שהוא למישהו להגיד שצריכים מועקה

  התמודדות  זאת , ביחד חיים, עבודה של שנים, משפחות כאן מכירים. זה עם להתמודד

 ".אותם  שמטריד מה זה, נוראית

 הזמן ומשכי צרה מאד הפירמידה. היום להם מפריעה התעסוקתית ודאותה אי סוגית"

 במתרחש ולא בעצמם לעסוק הנגדים  למערכת שגורמת התפקידים את עושים שהם

 גדולה  לבעייתיות גורם זה, צבאעל ה שמכילים והדברים התקציבית המציאות .ביחידה

 היום נגדים של חלקם מנת הוא שלך האישי התעסוקתי בביטחון היומיומי העיסוק. מאד
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 שהם בבדיקות, בארגונים, במחשבות אנרגיות המון זה על להוציא להם גורם זה. בצבא

 .)סא"ל, חימוש( "ועוד בהתייעצויות, עושים

 

 ?האם יש צורך בפיתוח הכשרת מנהיגות

כמו מרבית תגובות שהובאו לאורך חלק זה, התשובות לשאלת הרכבה של הכשרה פיקודית 

 היו חלוקות:מתה לאפקטיביות הארגונית ותרולנגדים 

.  כן אולי אז המערכת עם גדול להזדהות יגרום זה אם. יודע לא אני? לארגון תורם זה אם"

, ומנהיגים מפקדים שיהיו ב"ארה בצבא כמו, בנגדים להשקיע שצריך חושב אניאבל 

 .(סא"ל, חימוש) "כלים להם שיהיו

 לסייע  יכולזה . המבצעית באפקטיביות תפוגמ לנגדים הכשרות היעדר  רחבה  בראייה"

 פיקוד שמהותם נגד שלהמקצועיים  חייו במהלך שקורסים רציניים אומר אני. ערוך לאין

  רק  זה, בכלל בכך דיון אין, המבצעית האפקטיביות את ערוך לאין לשפר יכולה ומנהיגות

 כלוסייהאו עם נוחה לא סביבה. פשוטה לא באמת היא שלהם ההתמודדות. לסייע יכול

  יותר  הרבה יהיה זה שלו השירות שלבי במהלך כלים לו לתת שנשכיל וככל פשוטה לא

 שאלהכבר  זאת? כיום אפשרי זה האםאבל ]...[  המבצעית למערכת ויעזור ואפקטיבי נכון

, נגד כל לאבעצם . יודע לא אני, קצרה  יוםה השמיכה, משהו חשבון על בא זה אם. אחרת

 ."צריכים כן לוחמים נגדים, מובהק באופן זה את צריכה יםהנגד אוכלוסיית כל לא

הסיפא של דברי המרואיין האחרון, בדבר הדיפרנציאליות בהכשרת מנהיגות לנגדים 

 עלתה בראיונות עם קצינים נוספים:

" )סא"ל, ל הנגדיםללכ נדרשת לא פיקודית הכשרה. לכולם לאהכשרה  אומר אני"

 . חימוש(

 מה להם שאין נגדים יש, שטויות על שלנו הכסף את שנבזבז לפני משהו להבין צריך"

" )סא"ל, כזאת להכשרה להיכנס צריכים חיילים על מפקדים שהם נגדים רק, שם לחפש

 .לוגיסטיקה(

 נראה שהמרואיין הבא מסכם את הדברים היטב: 

  מנהיגות  הכשרות על מוותרים היו האם, היום בצבא התקציבית המציאות למרות"

  טובה  כזאת מחשבה, תקציב בעיות בגלל נגדים להכשרות לא להגיד. לא בחיים? לקצינים
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  לדעתי  לעזור יכול רק זה כי כאלה  עלויות לספוג יש הארוך לטווח, הקצר לטווח

 .)סא"ל, חימוש( "למערכת

בנוגע למקומם של הקצינים אחידות בתפישותיהם אין כי לסיכום חלק זה, ניתן להבחין 

, מה שמלמד על המסרים המעורפלים הרווחים שי מקצוע וכמפקדיםשל נגדים בארגון כאנ

של  בדבריהם תאולם עוד יותר מכך, בולטבמערכת הצבאית בנושא מנהיגות בקרב נגדים. 

כאנשי אוכלוסיית הנגדים כלפי וחוסר ההוגנות  התפישה הלא שוויוניתהקצינים המרואיינים 

 .  נים בעלי יכולת השפעה בארגון הצבאיוכשחק כאינדיבידואליםועל אחת כמה וכמה מקצוע 

 

 יישומיות משמעויות אינטגרטיביות

  ראויה  אשר כקבוצה בנגדים והיישומי המחקרי עיסוקלחשובה  סימבולית משמעות ישנה 

כפי שמתבטא  .ואתוסים סמלים עלרבים ובמישורים  יבטיםהב  בוססמהבארגון  מנהיגות לפיתוח

פיתוח בשל קצינים המקצועיים מכוננים בחייהם  שלביםהמאפיין הסימבולי  בממדלמשל 

שיוצגו בחלק זה  מערך המשמעויות היישומיותב אולם. 1בה"ד  -כגוןלנגדים, מאד וחסר מנהיגות 

והבסיסית אשר ליוותה  ההנחה המרכזית כאשר , בלבד אין בכוונתי להיוותר במקומות הסמליים

הוא קשור באורח הדוק  ו ערוך -לאין הוא חשוב במנהיגות של נגדיםעיסוק ה שהיא את המחקר 

   .של הצבא למדי לאפקטיביות הארגונית

בנוגע למנהיגות והשפעה בקרב  יישומיים פעולהמספר כיווני ברצוני להציע לאור זאת,  

   :נגדים בצבא

לאור החלל הארגוני  מנהיגות ופיתוח מנהיגות בקרב נגדים.תפישת  התווית . א

, בצבא סוגיות של פיקוד ומנהיגות בקרב נגדיםמחקרי והיישומי המאפיין תורתי, הה

והבניה של תפישות מנהיגות ופיתוח  ההמחקר הנוכחי הניח לבנים משמעותיות ליציר

מאחר וקיימת כיום בצה"ל תפישת מנהיגות מנהיגות מוסדרות בקרב נגדים. 

ניתן "לתרגם" את התפישה הכללית לתפישה מותאמת וייחודית למנהיגות  ,מוסדרת

ים ולבחון באיזה אופן חמשת הגורמים המונחים בבסיס יכולת המנהיגות של נגד

הצבאית צריכים לקבל ביטוי בפעולת המנהיגות של נגדים )מכלול תכונות אישיות 

ואופי, ידע צבאי, כישורים קוגנטיביים, שכליים ורגשיים, איתנות פיזית ונפשית 

ארגוני מקיף ומשווה בין במקביל, חשוב לערוך בירור אתית(. -והתנהגות מקצועית

תפישות המנהיגות של צה"ל לבין תפישות הנגדים כפי שעלו במחקר זה. יתר על כן, 

ישמש בסיס איתן לפיתוח לנגדים ברור סדור ו מנהיגות תפישות מערך  כתיבת



35 
 

  , כמו גם לממצאי המחקר הנוכחי, לועשויות להיות  לצד זאתו הכשרות בתחום

 . הערכה של נגדים בצה"להשלכות חשובות לתחום המיון ו

חשיבות קיומה של הכשרה פיקודית לנגדים והזיקה שלה לאפקטיביות הארגונית   . ב

 מנהיגות של ופעולה לבחינה שברצוני להציעוהבסיסית העדשה הראשונה והמבצעית. 

 dual)"  דואלית  נדה'אגומכונה    פעולה  מתחום של מחקרי  לקוחה  ל"בצה  נגדים  בקרב

agenda)" בין קושרת אשר מוקדית-דוארגונית  עדשה של בפיתוח רמדוב. לשינוי 

 לבין בארגון שונים חברתיים ממיקומים עובדים בקרב ושוויון צדק, הוגנות

 Ely) הארגון שהציב האינסטרומנטליות המטרותוקיומן של  הארגונית האפקטיביות

& Meyerson, 1999 ; Rapoport, 2002  .)של סיפוריהם אחר  ההתחקות באמצעות 

 ואפקטיביות הוגנות הקיימת בין ההדוקה הזיקה על להצביעניתן , נגדים בצה"ל

 ליעילות שלהם והקשר והוגנות שוויון היעדרמדובר ב, הנדון במקרה. ארגוניות

 ההיררכית  במערכת לקצינים מתחת תמיד ממוקמים נגדים. הצבאית הארגונית

  קונספטואליות  כותממער דחיקתם ולםא .תמיד כך ימוקמו פי הנראהוכ, הצבאית

 כלים ומתן הכשרות בהיעדר למשל) הצבאית המנהיגות של זאת כמוומבניות 

 הצבאית  ליעילות משמעותי נזק פירושה, (ומנהיגות פיקוד של סוגיות עם להתמודד

   .הליבה  משימותשל  ביצועיכולת הול

 

ת, מימוש משימושם כך טמונות בצורך יומיומי של נגדים להניע חיילים לראיות ל

ביכולתם של נגדים להשפיע מתוך תחום הידע בו הם מתמחים ובחיבור הנדרש בין 

 העיתי ההקשר מן להתעלם אסור, כן כמו. שני ההיבטים, הפיקודי והמקצועי

 שאירועים ידוע. נגדים של ההשפעההמנהיגות ו תפישות את נבחנות המטלטל

 של דעותיהם ועל עמדותיהם על רבה  במידה משפיעים וחברתיים ארגוניים

 בתהליך כיום נתון הצבאי הארגון. קולקטיביות לחוויות השותפים אינדיבידואלים

 הן תעסוקתית מבחינה רבים איומים המכילים לכת מרחיקי תקציביים שינויים של

הנעת ובכל מקרה, על נגדים להתמודד עם סוגיות של  ;נגדים על והן קצינים על

 המקצועי עתידם את נתהמאפיידאות הו-איל תמידית התייחסות תוך פקודים

 סדרי יצירת(, בצבא אנשיהם ולעתיד לעתידם הנוגע החדש הקבע מודל השלכות)

, זאת לעיתים קרובות ללא וכדומה תים"נע עומס בתוך עבודה ונהלי עדיפויות
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)שחקנות(  פועלּות מחייבות להתרחש  שעלול ממה הערפול תחושות .הכשרה מספקת

 למעגלים כשייכים הנתפשים אלו בקרב במיוחד, וחשיבות נראות בתורה המדגישה

  הארגונית  האפקטיביות בקפידה נבחנת שבה בתקופה, לכן. הצבא של השוליים

  בדיוק  זאת, לנגדים מסודרת הכשרה של להרכבה עצומה חשיבות ישנה, הצבאית

 . ביצועים ושיפור התייעלות של הללו המטרות לשם

 

עמו יש להתמודד בראש ובראשונה בהכשרה  הנושא החשוב והבסיסי בתוך כך, 

מתוך מחקרה של דולב   כזאת, הוא היעדר האמון של הנגדים במערכת הצבאית.

אכזבתם העקבית מן המערכת ( ומרוח דברי הנגדים במחקר הנוכחי עולה 2013)

יש . בארגון לשיפור מצבםעמוקים נקטו תהליכי שינוי וחוסר אמונה שיהצבאית 

אית לנגדים ולנסות לייצר חוזה חדש בין המערכת הצב לעבוד על ההיבט הזה

. נקודת המוצא מרחבי פעולה חדשים שיפתחו בפני נגדיםהוגנות ועל המבוסס על 

 הכרה ביכולות הנגדים כשחקנים משמעותיים בארגון. בהתהוות של חוזה כזה היא 

ים תהליכי פיתוח של הנגדכחלק מן ההקשר העיתי הנוכחי,  .פיתוח תפישת תפקיד .ג

רווית המתח  לקחת בחשבון את המציאות התפקודית המתרחבת אפוא  צריכים

לבין  בצד המקצועי הדרישה הארגונית להיוותר בין -הנגדיםהמאפיינת את 

המציאות היומיומית המחייבת יכולות מנהיגות ופיקוד )השפעה על  דרישותיה של

. ל נגדים וכדומה(תהליכים מקצועיים לצד טיפול בפרט, הנעה של חיילים, הנעה ש

של אותו השלם, בין  המערכת הצבאית שלא בטובתה, מבנה דיכוטומיה בין שני פנים

ת ות הנגדים לבין תפישולכן, יש לעבוד על הפער בין תפישמנהיגות. לבין מקצועיות 

)הן   של תפישת תפקידעמוק מה שמחייב תהליך פיתוח . הצבאית המערכת

מפגש בין ההגדרות הלכאורה   המכיל (בהכשרה והן בחניכה תוך כדי תפקיד

לבין המשמעויות שנגדים מעניקים לתפקידם, לאור  שמציע הארגון אובייקטיביות 

 התנסויותיהם בשטח.  

ן ההצעות הקודמות בדבר  כחלק אינטגראלי מ פיתוח מנהיגות מתוך סיפורי חיים. .ד

ת העוסקים בפיתוח מנהיגו ,יקוד ומנהיגותהכשרות פפיתוח תפישת התפקיד ו

פיקוד  מרכיב מרכזי בפיתוח יכולות כ נגדים בסיפורי החיים שללהתמקד  צריכים

כזכור, סיפור חייהם של המרואיינים מבית הוליד הזדהות חזקה עם  .השפעהו

כלל, כ מרכזי ביכולת הפיקודית שלהם.אלמנט והיה  החיילים עליהם הם מפקדים
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בים משמעותיים ניסיון החיים והלמידה מן המרחב הביתי נתפשים כמרכי

בהתהוותם של מנהיגים רבים ויש לראות בכך תהליך ראוי של התפתחות אישית 

בפעולות הפיתוח השונות לכן, (. Shamir et al., 2005ומקצועית בתוך הארגון )

לבנות "שלהם ואף האישיים לתת מקום ולגיטימציה לסיפורים  חשובשינקטו 

יפורי החיים שלהם בהכשרה ומשם כיצד להישען על סלעומק יש לחשוב  ."עליהם

 ,במקביללצמוח ולייצר נדבכים נוספים עמוקים ורחבים אף יותר של מנהיגות. 

  לאורך  הצבא בתוך מקצועית למידההו התפתחותה חשיבות  דיברו עלהמרואיינים 

הנבנית   לעשות שימוש בבסיס החזק של המומחיות המקצועית  אם כןחשוב  .שניםה

ביוגרפיה האישית  ב יש להשתמש יתרה מזאת, . םלאורך שנים בקרב נגדי

ולשאול למשל, היכן היא  והמקצועית ולהפגישה עם התפישות הארגוניות הקיימות

מתי היא מנוגדת להן אם בכלל? כמו בהזדהות עם ותורמת ומרחיבה תפישות קיימות 

 מרחק פיקודי.  שמירה על החיילים בקרב נגדים מול תפישות צבאיות של 

תמת ה"צרות" המאפיינת נגדים ב עוסקת בצורה ישירה זו המלצה .הרחבת ידע .ה

להרחיב את הידע של הנגדים )בהכשרות( מעבר לידע המקצועי   הכוונה היא בצה"ל.

חברה, ביחס  -בני הנוער כיום, ביחס ליחסי צבא עלידע לדוגמה:  הנדרש מתפקידם. 

על מנהיגות ומנהיגות  לתהליכים ארגוניים כגון השינוי במודל הקבע והקיצוצים, ידע

המנהיגות של צבא היבשה האמריקאי תורת  .צבאית, של היסטוריה צבאית ועוד

מטיבה להסביר את הזיקה החשובה בין פיתוח תבונתי למנהיגות צבאית עדכנית. 

על מנהיגים לנצל כל הזדמנות פנויה לשם חידוד ורענון הכישורים לפיה, 

רלבנטי להם: למידה רצינית של האינטלקטואלים שלהם ואת מערך הידע ה 

הדוקטרינה הצבאית, תוך התייחסות לידע שהוא תוצר של נקודת מבט אישית, של 

. התפישה ועוד פוליטית-מודעות גאוסויות אישיות, של היסטוריה צבאית, של התנ

היא שהשכלה צבאית ואזרחית ושהפן התבונתי )האינטלקטואלי( בכלל, האמריקנית 

לשם פיתוח  ים בפיתוח עצמי בתחום המנהיגות הצבאיתהם מרכיבים משמעותי

. הגישה השלטת יכולות אדפטיביות והתאמה לסביבות הפעולה המשתנות תדיר

-היא שעל מנהיגים צבאיים לפתח את עצמם אינטלקטואלית ובהבתורה האמריקנית 

בעת לדאוג שאנשיהם ירכשו יכולות אינטלקטואליות ומאפיינים שונים שיתרמו 

 . (2012פרסלר, -)קרזי למנהיגי הצבא בעתיד להפיכתם
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  מסגור  הבניית הנגדים כקבוצה בעלת ערך ארגוני.  -רחבים תהליכי מסגור ארגוניים .ו

ניתן  דרכההמאפשרת יצירה של משמעויות חדשות,  תהליכית פרקטיקה אפוא היא

ולייצר אלטרנטיבה לתפישות  הקיימים המציאות הבניית אופני את לאתגר

  חדשה  מסגור בעבודת שני ממדים הקשורים להעלותאם כן  ניתן. ארגוןההגמוניות ב

 :הנגדים אוכלוסיית של( reframing) ועמוקה

 הקצינים לבין בניהם הקשר היה הנגדים של בדבריהם שעלה משמעותי נושא

 כיצירה , נגדים לבין קצינים שבין הקשר את להבנות  יש .הארגון ליבת שנחשבים

 היא  הכוונה ., כפי שנעשה למשל בצבא ארה"במשותפת/קולקטיבית מנהיגות של

, בארגון אחת קבוצה אצל מרוכזות שאינן מנהיגות של רחבות תצורות לגיבוש

 שלהן הקשר את ולחזק וקצינים נגדים בין היוועצות של רשתות לייצר יש. הקצינים

 גד הנ אתאם כן  להציג יש. בצבא מקצועיים לתהליכים ובכלל למנהיגות תרומתן ואת

יש לסמן , רבות השפעה אפשרויות כבעל, הרשת ממוקדי וכאחד כמפקד, כמנהיג

( helping) העזרה חשיבות על דיבר( Schein, 2009) שיין אדגר. ידע כבעלאת תפקידו  

 מקרב  עזרה למתן רק כוונתו אין כי הדגיש שיין. בארגונים במנהיגות קריטי כמרכיב

. מהם עזרה לקבל ליכולת מכרעת ותחשיב ישנה, לתפישתו. לאנשיהם מנהיגים

  עבודת  לבצע  ישבמסמך זה, שהובאו של הקצינים  התפישותולאור , זו מפרספקטיבה

 וכדמויות  המערכת כמייצגי קצינים עם גם אלא נגדים עם רק לא ופיתוח מסגור

 קריטי שאלמנט וההבנה  המודעות העלאת. באמצעות הכוח ובעלות הדומיננטיות

 במקרה , מאחרים משמעותי סיוע לקבל  לדעת אוה לל במנהיגותובכ צבאית במנהיגות

 עםשיוצרים נגדים  של ההזדהות באלמנט היא לכך טובה דוגמה) נגדיםמ הנדון

 (. וכדומה חיילים של הנעה מרכיבי על קצינים יכולים ללמוד דרכם, חיילים

 

  הנגדּות  עמדת מסגור היא נוספת הצעה, המשותפת המנהיגות מיצירת כחלק

 מרכזיות בניית, כלומר .הפורמאלי למעמד קשורה שאינה בארגון מרכזית מדהכע

  המנהיגות  תפישת במסמך הודגש זה נושא. היררכיה עלרק  מתבססת שאינה

 בכל מפקדים לפיו(, 2013 נובמבר) ד"בתוה לאחרונה שנכתב ל"בצה ופיתוחה הצבאית

 עליהם במסגרות מיםהקיי רשמיים הלא המנהיגים את לזהות חייבים תפקיד או דרג

  כדי , המרכזי במאמץ כישוריהם ואת יכולתם את לשלב האפשר וככל מפקדים הם

-לא מנהיגותכי  מסמךעוד עולה מן ה .המטרות את ולהשיג במשימות לעמוד
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 כסמכות  נתפשת הצבאי בארגון שונים ובהיבטים במקומות הקיימת פורמאלית

תפקוד  ובשיפור משימות חרא במילוי משמעותי תפקיד משחקת והיא לגיטימית

 או ניסיון, ידע דרך נוצרת פורמאלית-לא שמנהיגות היא התפישה. )שם( הארגון

 צורותתש היא הכוונה בעצם. ל"בצה נגדים המאפיינים אלמנטים, כלשהי מומחיות

  הפורמאלית  ההיררכית לסמכות רק שייכות אינן פורמאלית-לא/קולקטיבית מנהיגות

 קולקטיבית מנהיגות. הארגוןהיעיל של  לתפקוד מאד דע חשובות הן, זאת ובכל

. בארגון שונים מנהיגים בין הנוצרת ולסינרגיה משולבות להשפעות מתייחסת

  מנהיגות  של גבוהות רמות .היחידה לקיום משותפת באחריות מדובר, למעשה

  הדדי  באורח השני את אחד מחזקים מנהיגות תהליכי כאשר מתרחשות קולקטיבית

 גם שמתגלם כפי, האמריקנית התפישה. חלקיהם מסכום גדולה  שלהם והתוצאה

 האדם, פורמאלית. מנהיגות להפגין יםיכול ואחד אחת שכל היא לנגדים שלהם ביחס

  במצב  החלטות בקבלת ביותר הרבה הסמכות בעל הוא ביותר הגבוהה הדרגה בעל

  במצב  וכחיםהנ ביותר  הרב והידע  המומחיות בעלי מאנשים מצפה הצבא אולם. נתון

 . (2012פרסלר, -)קרזי מנהיגות להפגין קונקרטי

 

  סיכום

. ל"בצה השפעה ויכולות מנהיגות, פיקוד נגדים תופשים בהם האופנים את לתאר ביקש זה מחקר

מערך של תפישות ומשמעויות למושג כי הנגדים בצה"ל פיתחו  הבחיןמתוך המחקר ניתן ל

והן ניסיון החיים שלהם )המקצועי והאישי( בעיקר על תפישותיהם נשענות  המנהיגות והפיקוד.

ניתן לראות כי  ביתר פירוט,האתגרים והמציאות התפקידית שלהם בעת הנוכחית. של  תולדה

)טיפול בבעיות ת"ש, יצירת  מרכיב מרכזי ומשמעותי במנהיגות הנגדים הוא הטיפול בפרט

פעולה שלהם מבטאות תפישות של דרכי הכי  שים לבל עוד אפשרמשמעות, יצירת מוטיבציה(. 

יצירת משמעות לפעולה, מתן דוגמה אישית, פיתוח  -)בדומה לקצינים( מנהיגות צבאית קלאסית

עם זאת הנגדים לא תמיד רואים את עצמם כמנהיגים, אלא יותר  אישי, חינוך וחיבור ערכים(. 

שי מקצוע( ולאור . נראה כי תפישה זו מעוצבת מתוך ההגדרה הצרה של תפקידם )כאנכמפקדים

החוויה שלהם כי יכולתם לממש את השפעתם תלויה במידה רבה בקצינים ובגיבוי שהם מעניקים 

 לנגדים.

 אוכלוסיית בקרב למנהיגות אמנם הנוגעות תובנות עלו המסמך לאורךבמבט כולל, 

  שבו  ולאופן הצבאית הארגונית התרבות של והבנה לבחינה צוהר שימשו הן בעת  בה  אך  הנגדים
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 קבלה של תפישות הנגדים של בדבריהם עלו. בתוכה שונים מיקומים היררכית בצורה מבנה היא

 מנגדים המצופה מן בחריגות מתבטאות אשר, צבאית מנהיגות של מקובלים לנרטיבים והתנגדות

 שלהם ההובלה יכולות את בעקביות להצדיק בצורך, שלהם המגובשות המנהיגות בתפישות, בצבא

 העבודה וכאנשי כפועלים נתפשים שהם משום, הצבאית במערכת נחיתות של שותמתחו הנובעות

 גיבוש מעין כאן התקיימוהמרואיינים  הנגדים שהציגו המנהיגותי הנרטיב באמצעות. הארגון של

 שחשוב לתת לה מקום בשגרה הארגונית הצבאית.    ,נָגדית זהות של  יצירה או

-א יחסים התהוו ונגדים קצינים ביןשי בצורה ברורה למדהבחין ניתן היה לבנוסף, 

  כחלק אינטגראלי מכך, . כניגוד הרף  ללא המובנים ארגוניים קצוות כמעין, והיררכיים סימטריים

  הישראלית  בחברה גם רבה ובמידה  בצבא לנגדים שמוצע ארגוני-התרבותי שהתסריט נדמה

 התרבותי סריטהת שלקצינים בזמן, וקונקרטית צרה מקצועיות על ומתבסס מאד מצומצם

 ותבונית אסטרטגית צבאית מנהיגות על, היסטוריים מיתוסים ורווית הרואית מנהיגות על מבוסס

 זיהוי ישנו שבו במקום כי, כן אם נדמה .הארוך ולטווח רחבה להסתכלות תמידית ציפייה תוך

, לפקד םנגדי בקרב הבחירה הופכת, הקצונה דרג לבין והשפעה הובלה יכולות בין ערכי-וחד עמוק

 והפרקטיקות התפישות. לפעולה משמעותית, מנהיגות של עצמאיות תפישות ולפתח להוביל

 הקשרים  את מסוימת במידה הפורמות, פעולה של תצורות מהוות המרואיינים הנגדים שהציגו

  הלגיטימציה  בין  במילים אחרות, או .ל"בצה  הקצונה מערך לבין מנהיגות  בין  המובנים ההדוקים

 .  בארגון  המעמדי המיקום יןלב להשפיע

 יוצר, השפעה והובלה של בהקשר הזאת באוכלוסייה יישומי-המחקרי העיסוק, לפיכך

 אחת של הרחבה בבחינת והוא לכאורה סותרים עולמות בין וחשובה מעניינת מפגש נקודת למעשה

 .  צבאית מנהיגות - בצבא החשובות התופעות מן
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