
 1 

 
 

 
 

 הות וזהות קציניתז

 מסמך יסוד –תהליך פיתוח הזהות בקורס הקצינים 

ר רוני פרדו"עמי וד-טל בן: כתבו
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 :מטרות המסמך

כדוגמת )תהליכי רכישת זהות קולקטיבית , תהליכי התפתחות זהות אישית: לספק תשתית ידע על. 1

 .בתהליכים הללו( 1ד "וגמת בהכד) קידים אפשריים של מסגרות חינוך והכשרהותפ( הזהות הקצינית

 1ד "תהליכי רכישת הזהות הקצינית המתרחשים בבהלגבי , הזהות הקציניתמהות להציג הבנות לגבי . 2

 .ולגבי תפקידי מערכת וסגל ההכשרה בסיוע לתהליכים אלו

 .של פיתוח זהות מנקודת המבט 1ד "בבה ההכשרה המשך בחינתונקודות לכיווני מחשבה להציע . 3

 

 :ה המסמךמבנ

חלק ראשון: המסמך מורכב משני חלקים מרכזיים
2
המציג תיאוריות מרכזיות בנושאי זהות   

בחלק זה יוצגו מונחים ומושגים שמהווים . תהליכי התפתחותם ודרכים לפיתוחם, וזהות קולקטיבית

ד "של בה בהקשר הייחודי, בו ייבחנו תהליכי רכישת הזהות הקצינית, החלק השנישבעזרתה יוצג ' השפה'

 .ועל בסיס מאפייני המסגרת ומורכבותה 1

 

 :(רציונאל) המסמךחשיבות 

מעבר לקבוצת השתייכות  -אלא מעבר דרג, תהליך הכניסה לעולם הקצונה אינו רק מעבר תפקיד

כמו גם ייחוסים וציפיות ייחודיים , דרישות נורמטיביות ואתוס ייחודיים, חדשה בעלת מאפיינים

 (. ציפיות של מעגלי השייכות הקרובים ביותר ועד החברה הישראלית כולה)ביבה שמושלכים לגביה מהס

הזהות ' רכישת'בתהליך , הצוער הינו אדם במצב ביניים – שינוי זהותימעבר זה כולל , במובן העמוק

ומתוך , האדם הינו בעל תחושה פנימית של שייכות לקבוצת הקצינים, בסיומו של תהליך זה. הקצינית

החיבור נדרש להיות זהותי נוכח . ו מגיעה המחויבות לסטנדרטים שלה והיכולת לייצג אותהשייכות ז

סביר כי לא , בהעדר מעבר זהותי כמתואר. וכקצין בפרט, הטוטאליות הנדרשת במסגרת הצבאית בכלל

                                                
רן יונה על הפניות למו; שהחלק התיאורטי במסמך זה מבוסס על עבודתם, אמיר אסנין ורפי פיינסהוד, תודה לאלה רינגל 1

 . לקרן שחף ולהדס ייגר על הערותיהן המעשירות, למאמרים נוספים
במסגרת פיתוח ידע בנושא זהות במהלך ינואר ' זהות ופיתוח זהות': ם"החלק הראשון מבוסס על מסמך פנימי שנכתב בביסל 2
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מ או בתפקיד "כמ)ייכנס לתפקידו בשטח ' קצין בפוטנציאל'וה, יתבסס חיבור אמיתי למסגרת הקצונה

 .'למשפחת הקצונה'הנורמות וההתנהגויות המצופות ממי שמשתייך , ללא מחויבות לכלל הדרישות( אחר

יכולת , שכוללת למשל" קצינית"נקודת המבט העדיין תחסר לו , גם אם רכש ידע ומיומנויות מקצועיות

התמודדות עם מצבי מתח בין ערכים ויכולת להפעלת שיקול דעת מתאים בקבלת , לחשיבה עצמאית

 –עם שאלות ואתגרים תהיה התמודדות אפקטיבית יותר של הקצין , שהמחויבות תתפתח לככ. החלטות

כך , תהיה מגובשת יותרקצין ככל שהזהות כ. במהלך החיכוך עם המציאות שיעלו, פנימיים וחיצוניים

  .להוות דמות מנהיגותית לפקודיווצעיר לממש את תפקידו קצין ההיצליח 

קודם ובכל מקרה , הבניית הזהות הקצינית הינו אישי לכל צוער תהליך תחילת ההנחה היא כי

הזהות , כמו כן. להיכנס לקבוצת הקצינים כבר התרחשההמעשית שבו הבחירה  ,1ד "לכניסה לבה

חלק ניכר . והיא רק ראשית 1ד "שההכשרה בבהמתמשך  הקצינית מתפתחת ומתעצבת בתהליך

, יחד עם זאת. סויות של הקצין בשטח והלמידה המתקבלת מהןמתוך התנ, מההתפתחות נעשה באופן טבעי

, הזהות הקצינית משמעותי ביותר בו משפיעה המערכת על עיצובזמן פרק קורס הקצינים הוא 

הינו הגורם הממוסד הראשון בו מועברים  1ד "בה .1ד "והתהליך מתבסס על פרקטיקות ההכשרה בבה

  .השפעתו וחשיבותומאד את מסרים לגבי הקצונה וראשוניות זו מעצימה 

, נדרשת הבנה של תהליכי התפתחות זהות בכלל, 1ד "בבה בכדי למקסם את פוטנציאל התהליך

נדרש להעמיק בייחודיות , יתר על כן. בפרט( הנובעת משייכות לקבוצה)ושל התפתחות זהות קולקטיבית 

 . המסגרת המכשירהד שמהווה "הבהשל קבוצת הקצונה ובמאפיינים של 

 :יס ידע זה יאפשרבס

 'משקפיים זהותיות'כלים והשיטות של ההכשרה בה, תפיסותדיון שבוחן את ה .א

 הקצינית התאמת כלי ההכשרה למשימת פיתוח הזהות .ב

הקניית ', שפה'לימוד ה) הקצינית למשימת פיתוח הזהות 1ד "בהב םהתאמת ההכשרה של מפקדי .ג

 ('כלים ומיומנויות רלוונטיים וכו

 

ללא  –' טהור'היא בהיותו הגוף היחיד בצבא שמטפל בנושא הקצונה במובנה ה 1ד "ייחודיות בה

' כוכב הצפון'עובדה זו מקנה לו מעמד משמעותי של . התייחסות לתפקיד המקצועי של הקצין לעתיד

ל "מתוקף היותו מסגרת ההכשרה היחידה המשותפת לכלל קציני העתיד של צה, כמו כן. בנושא הקצונה

ד בנושא פיתוח הזהות הקולקטיבית "שיבות הרבה בפיתוח תפיסה קנונית של הבהעולה הח, באשר הם

 .המשותפת להם

 , בו ליבת העשייה היא פיתוח זהות, כי על אף שהמסמך מתמקד בקורס הקצינים, ראוי לציין

בדגש על , ל"בצה הינן בעלות ערך גם למסגרות רבות אחרות כמו גם ההבנות היישומיות, הידע התיאורטי

  .ביכולות מקצועיותבמיומנויות ותלוי רק אינו ו, מושפע מאד מתפיסת עצמית גרות בהן ביצוע המשימהמס
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 תהליכי התפתחות ופיתוח –זהות וזהות קולקטיבית  – Iחלק 

 

 זהות

( העבר)מי הוא היה  -בתוך הרצף של, המונח זהות מתייחס לתחושה האישית של אדם לגבי מיהו

: זהות כוללת את ההסתכלות האישית של האדם לגבי (.עתיד)רוצה להיות ומי הוא , הוא בהווהמי 

ומה הדברים המשותפים מה שמייחד אותו ; האמונות והמטרות אליהם הוא מחויב, הערכים, מאפייניו

( תפיסות האדם לגבי עצמו)למכלול הייצוגים העצמיים המונח זהות מתייחס , לסיכום. לו ולאחרים( זהים)=

  (.2010, פינסהוד ורינגל, אסנין) של הווייתו בהקשרים שונים

התנהגות שיימצאו / ממהות של תכונה , להבדיל) "?מי אני"מהות הזהות תמצא בתשובה לשאלה 

 "(?מה מאפיין אותי"בתשובה לשאלה 

 

 התפתחות זהות

חיי , (2002, מוס)לפי התיאוריה של אריקסון . ומתפתחת ומשתנה לכל אורך חיי זהות האדם

משבר/ כל שלב מאופיין על ידי קונפליקט. 'אני'מורכבים משמונה שלבי התפתחות של זהות ההאדם 
3
 

חיובי  –לקונפליקט שני פתרונות אפשריים. לפתוראותו צריך האדם , תקופת חיים ייחודי הבולט באותה

, ת זאתלעומ. פתרון חיובי מייצר יכולת שהופכת חלק מהאני ומעודדת התפתחות בריאה נוספת. או שלילי

, לדוגמא .פתרון בלתי מספק מוביל להטמעות מימד שלילי שיפריע להמשך ההתפתחות בשלבים הבאים

חריצות מתאפיין בקונפליקט , בו יש התפתחות קוגניטיבית משמעותית וכניסה לבית הספר, 6-12גיל 

ליצרנות  הילד לומד ומבין את חשיבות העבודה היצרנית ואת דרישות החברה. לעומת רגשות נחיתות

, מיומנותפתרון שלב זה באופן חיובי יוליד . בתקופה זו מתפתחת ההישגיות ונרכש הערך העצמי. מצידו

שילוו את הילד , וחוסר מסוגלות נחיתותפתרון שלילי יוליד רגשות . מלווה בתחושת ערך עצמי ומסוגלות

 (.להתקבל לתפקידים בצבאבניסיונו , למשל)בהמשך חייו ועשויים לבוא לידי ביטוי בשלבים הבאים 

עומדת בפני אלא , כמשהו קבוע" מתמסדת"היא אינה . הישג שמגיעים אליוזהות האני אינה 

חייל מצטיין שנכנס לקורס , לדוגמא .מתמידולתיקוף זקוקה לשחזור ו, והתקפות לאורך החיים' אתגרים'

ונזקק ' מוצלח'יסתו העצמית כעשוי לחוות ערעור של תפ, רבים' מצטיינים'ומשתלב בצוות של , קצינים

 . לחוויות הצלחה כדי לשמר אותה

פירוט  -זהות זהות לעומת בלבולנקרא ) ההתבגרותגיל בשלב הוא החריף ביותר  הזהות קונפליקט

 עבודה -לדוגמא)אך הוא שב ומתעורר בכל שלב בו חל שינוי מכריע בתפקידו של אדם  ,(לגביו להלן

                                                
ולא באירוע קיצוני ויוצא , ן כי מדובר בתהליך טבעי הכולל קונפליקטיםאולם יש להבחי, מהווה מונח מקצועי' משבר'המילה  3

 כפי שעשויה המילה לרמז , דופן
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 שינויהנובע מ "משבר"ת זהות קצינית כולל תהליך רכיש..(. ה לגמלאותיציא, הורות, נישואין, ראשונה

נוכח גילם של הצוערים, והוא משתלב בשלב ההתבגרות הכללי, (שינוי בדרג)משמעותי 
4
. 

 

 (הגיל הרלוונטי לאוכלוסיית צוערים)משימת פיתוח הזהות בתקופת גיל ההתבגרות 

לגבש לעצמו תחושה ברורה של זהות  גיל ההתבגרות הוא התקופה בחיים בה האדם מצופה

קשר ) יצירת תחושה של המשכיות פנימית דיילהגדיר מה הוא ומה יהיה בעתיד על  המתבגר מנסה .אישית

פיתוח יחסים עם בני המין השני וגיבוש , קבלת החלטות לגבי מטרות בחיים, (בין עברו להווה ולעתידו

, ..בן של) צרת אצלו היכולת לשלב זהויות שונותבהגיע הילד לגיל ההתבגרות נו .השקפות חברתיות

משימה אליה לא היה בשל בגיל , בתוך זהות ייחודית ומגובשת משלו ('מדריך בתנועה וכו, יהודי, ישראלי

כישורים קוגניטיביים וציפיות חברתיות חוברים יחד ומנחים את , לראשונה התפתחות פיזית. צעיר יותר

  .הצעיר בסלילת הנתיב להתבגרות

בה התערער מעמדם של גורמים , משימה זו הפכה משמעותית במיוחד בעולם המערבי בתקופתנו

, בהעדר כללים מוכתבים לזהות המתפתחת. דתיים ומוסדיים שבעבר הכתיבו לפרטים את זהותם העצמית

שמאפשר להם לשמר תחושת רציפות , המתבגרים נדרשים לפתח בעצמם מבנה זהות יציב ובעל משמעות

פתרון בעיות ועיבוד , ולספק לעצמם מסגרת מכוונת לקבלת החלטות, י לאורך זמן ובמצבים משתניםבעצמ

אי הרצון לפעול למען יצירת זהות מכיל סכנה של חוסר  .(Duriez et al. 2011)מידע רלוונטי לזהות 

 .גיבוש ושל תחושת בידוד ובלבול מתמדת

סיבית לנטילת תפקיד המבוגר הכנה אינטנ יש בתקופת ההתבגרות ,מבחינה חברתית

(Eisenberg, 1975 2001, בהלפרין) ,יחד . כשהציפיות החברתיות מהמתבגרים שונות ולעיתים מנוגדות

 . "(כבר לא ילד אתה)"קיימת ציפייה לעצמאות מסוימת "( אתה עדיין ילד)"עם הציפייה לתלות בהורים 

הצוער מצופה להיות בתהליך , בו מחד, ציניםגם במסגרת קורס הק, ניתן לזהות מסרים סותרים מהסביבה

לחשוב ולהתנהג כקצינים כבר משלביה "ומאידך התפיסה לגבי הצוערים היא כי עליהם , למידה והתנסות

 . ('גיבוש הזהות כקצין' –13עקרון  1ד "של בה' מדיניות ההכשרה'מסמך מתוך " )הראשונים של ההכשרה

 

 ?מה כוללת התפתחות הזהות

שתי גישות להלן נציג . גישות ותיאוריות שונות הנוגעות להתפתחות הזהותניתן למצוא 

זהות תפקודית וזהות  :לפתח בו זמניתאותם נדרש האדם , ם של הזהותבטיהי המציגות שני, משלימות

בתחום והשפעותיה על נובעת ממרכזיותה ( לגבי זהות תפקודית)הבחירה בגישה הראשונה . סובייקטיבית

המצוי בתיאוריות , מהווה נדבך משלים( לגבי זהות סובייקטיבית)הגישה השנייה  .אחרותתיאוריות רבות 

 .ומאפשרת הסתכלות רחבה על הנושא, חדשות יותר

 

 

                                                
כיום תהליך ההתבגרות נחשב כמתמשך על פני תקופה של מראשית שנות העשרה ועד שנות העשרים המוקדמות  4

(Schwartz et al., 2005) 
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  (1987, 1965, אריקסון) אריקסון –גיבוש זהות תפקודית  .1

 : דרישות מרכזיות 3אריקסון מדגיש כי השגת זהות כוללת 

   הזהות היא תחושה של . בהווה ובעתיד, זהותו בעבר התפיסה של אדם כי קיים רצף בין .א

 .מיהו ומה רצונו להיות, מהיכן בא: אחדות והמשכיות במענה האדם לשאלות

 .בהווה ובעתיד, את האדם כבעל דימוי עצמי רציף בעבר אחריםהתפיסה של  .ב

 .קיומה של התאמה בין תפיסת האדם את עצמו ובין תפיסת האחרים אותו .ג

ולזולת , של האדם לעצמו מחד "נאמנות"אריקסון  ל ידיהשלב מכונה ע צלח שלפתרון מו

יכולתו של הפרט לתפוס את הקודים האידיאולוגיים והנורמטיביים של  משמעות הנאמנות היא. מאידך

. קושי לבחור ולהתחייב על מסלול חיים: כישלון מוביל למשבר זהות. ולציית להם, החברה בה הוא חי

נאמנות מושתתת על רצפים והתאמה בין תפיסות עצמיות ותפיסות של ללהגיע  ניתן לראות שהיכולת

מתוך כך ניתן להבין את הצורך המשמעותי שמביעים צוערים בקבלת משובים פורמאליים ולא . הסביבה

 . ממפקדים ומעמיתים, פורמאליים

 (2010, פינסהוד ורינגל, אצל אסנין ,1989, בולאס) בולאס -גיבוש זהות סובייקטיבית .2

הקיים ( שנקרא אידיום)מתייחס לגרעין הפנימי , שמוצג על ידי בולאס, היבט זה של הזהות

כפוטנציאל גולמי שזקוק לטיפוח , העצמי האמיתי קיים מלידה או לפני כן. 'העצמי האמיתי'באדם ומהווה 

ותהליך , האדםגילוי אותו גרעין על ידי תהליך גיבוש הזהות הסובייקטיבית הוא . חיצוני כדי להתפתח

העצמיות צומחת מתוך  .ובין הסביבה החיצונית שמייצרת מגבלותן העצמי שהתגלה משא ומתן ביה

הילד להמרות את הציווי הסביבתי  מעזהרגע בו . ההתנסות הראשונית של הילד בהתנגדותו לרצון האחר

פתח עם הזמן לחוויה גרעין ראשוני של ייחודיות שית –הוא הרגע בו הוא מביע משהו שהוא לגמרי שלו 

ראשית יש להציב את העצמי בניגוד : יש חשיבות לתהליך השלילה. מלאה יותר של עצמי משמעותי

האדם מבטא את זהותו בדרך בה הוא . ורק מאוחר יותר ניתן ליצור את העצמי על דרך החיוב, למשהו

לבחירות " לא"לומר אפשרות היא ב וחשיבותו ,הקונפליקט מודגש בשלב ההתבגרות .פועל על העולם

 .במקביל להבנת מגבלות המציאות, לעצמי האמיתי" נכונות"מהדהדות  שאינן

מבלי שייחשף למצבים שונים , מעצמושהעצמי האמיתי לא יוכל להתפתח , חשוב להבחין

מכאן שהתפתחות הזהות תלויה גם . שמתוכן ימצא את הנכונות לו, ואפשרויות בחירה רבות להתנהגות

וגם באותו גרעין ראשוני שייקבע אילו מאותן חלופות ייבחרו ואילו ידחו , פות הזמינות לפרטבמגוון החלו

  .על ידו

 

 -'מבחוץ פנימה'בתהליך המתרחש מתמקד  הזהות התפקודיתניתן לראות כי ההיבט של 

ירת זהות שמותאמת גיבוש זהות מוצלח כולל יצ. מועיל ויצירתי בחברה, בהשתלבות של הפרט כעצמאי

ההיבט , לעומת זאת. מסוגלות של האדם להתחייב למסלול חיים נורמטיבי בתרבות בה הוא חיו, ברהלח

, ייחודיות של הפרט בחברהב -'מבפנים החוצה'תהליך המתרחש מתמקד ב הזהות הסובייקטיביתשל 

ובחירה בתפיסות והתנהגויות שמרגישות , כשגיבוש זהות מוצלח כולל זיהוי הגורם הפנימי הייחודי

  .תואמות את האני העצמי האמיתי שלו ומאפשרות את מימושם -כלומר, "נכונות"
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ניסוי והתפתחות הזהות התפקודית מתפתחת בעיקר מתוך תהליכים רציונאליים של ניתוח המצב 

המשותף  .חוויתי -ולעומתה התפתחות הזהות הסובייקטיבית מתפתחת באופן יותר אינטואיטיבי , וטעייה

דרכן , מגוון התנסויות רחב ככל האפשרושל , של קונפליקט וניגודיותשיבות הגדולה כים הוא החלתהלי

 . לקראת השתלבותו בחברה כמבוגר, ומבנה את זהותוהייחודית מגלה המתבגר את עצמיותו 

מייצרת  ,דרישה זו הינה קשה. ה והן לעצמוהן לסביב –הפרט מתבקש לייצר נאמנות , בסופו של דבר

 .ומבהירה את המורכבות הקיימת בתהליך גיבוש זהות, ימיותלעיתים סתירות פנ

 

 הזהות התפתחותתהליך סיום 

ם בתוכש, ל הפרטהתפתחות הזהות מתרחשת לאורך גיל ההתבגרות בהתאם לקצב האישי ש

עם מטרות וערכים אישיים , הבוגר מצופה להיות עם יכולת לתפקוד עצמאי בעולם, "בריא" תהליך

, זהותו תמשיך להתפתח ולהשתנות לאורך החיים. מינית ברורה ואוריינטציה צועיעם כיוון מק, םמגובשי

שהעמיק )ה ילפי הגישה של מרסי, יחד עם זאת. אך משבר הזהות החריף במעבר לחיים בוגרים הסתיים

עמדות כלפי הזהות שאדם עשוי להיות ישנן ארבע ( זהות לעומת בלבול זהות -וןבמושגים של אריקס

 (. 2002, מוס; Marcia, 1966, 1967, 1968) :משבר ומחויבות –שני צירי יסוד כתלות ב, בהם

בבחינת , מתעסק בחיפוש -בתוך תהליך ההתבגרות  –והמידה בה המתבגר הזמן כמות  – (חיפוש)משבר 

פעילה בעיסוק השקעה המידת ה -מחויבות. 'וכו אמונות ,עיסוקיםבין שאלות על זהותו ובבחירה 

שבחר להיות , המידה בה מתבגר, לדוגמא) בשהזהות שהתגאדם אל הה חשש ו והחיבורובאמונות שנבחר

 (.מחויב למשמעויותממלא אחר הדרישות ממנו ו, קצין

 . צומחות ארבע עמדות זהות, אי קיום של שני משתנים אלו/ על בסיס קיום 

 

 

 

 משבר לא מתקיים

 

 משבר מתקיים

 

 זהות  פיזור מחויבות לא קיימת

identity diffused)) 

 אורכה/ דחייה / השעיה 

(moratorium) 

 שיעבוד מחויבות קיימת

(foreclosure) 

 גיבוש זהות 

(identity achieved) 

 

תחושת הזהות חסרה אך גם . לא חווה משבר של זהות וכן לא התחייב לשום דרך -פוזרתבעל הזהות המ*

מטרות וכיוון חייו של , יטחון באשר למקוםישנו חוסר ב. אין חיפוש אחריה וקיים חוסר עיסוק בנושא

 . אינו יכול לקבוע מי הוא ולמה הוא מתאים. הפרט בעתיד

המחויבות לדרך מסוימת . אך לא עבר תקופה של משבר, כבר נטל על עצמו מחויבויות -המשועבד*

די אחרים ו מן המוכן על יהיא הוגשה ל; אינה תוצאה של חיפוש אישי ובדיקה עצמית( מקצועית, אישית)

 .אך לא מתוך תחושה של בחירה לאחר בירור משמעותי, מתקבלת על ידו ללא עורריןהמחויבות  .בסביבה

והוא עסוק בחיפוש פעיל אחר דרך שיוכל להזדהות , נמצא במצב משברי משמעותי -המצוי בהשעיה*

 .("בודק"ן עדיי) לה סופית אך עדיין לא התחייב, ותוהוא נאבק באופן פעיל למצוא את זה. עמה
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. אך פתר אותם בדרכו, חווה משברים אישיים ועבר תהליך של בדיקה וחיפוש -בעל הזהות המגובשת*

מערכת ערכים אישית , אמונות, כתוצאה מפיתרון המשברים נוצרה מחויבות אישית לדרך הכוללת מקצוע

 .ועמדות כלפי מיניות

 ,מקדים לעמדה אחרת/ אי מוקדםנה תנכי אף אחת מעמדות הזהות המתוארות איחשוב להדגיש 

אדם , באופן עקרוני. בשתולתי נמנעת בדרך להשגת זהות מגשנראית כנחוצה וב, מלבד עמדת ההשעיה

 (. ר בשלב ההשעיהשאייאם כי פחות סביר ש)דות הזהות יכול להישאר כל חייו בכל אחת מעמ

  .תוך הבחנה בתהליך הרצוי –מודל זה מסייע באפיון תהליכים אפשריים שונים של התפתחות הזהות 

בכלל )הנחת היסוד לגבי התפתחות הזהות הקצינית היא שככל שהקצין יהיה בעל זהות מגובשת 

ובעל מחויבות משמעותית יותר לקצונה , כך הוא יהיה בעל עמדה פנימית יציבה מחד( וכקצין בפרט

 :רכת הקצינית והצבאיתויצליח בשילוב הראוי של הנאמנויות לעצמו ולמע, ולמתחייב ממנה מאידך

 . 'בייצוג המערכת וכו, בהובלת פקודים, בקבלת החלטות

 

נראה כי תיאוריות שונות מספקות זוויות שונות לגבי מרכיבי הזהות , מתוך כל הנאמר לעיל, לסיכום

- יחד עם זאת ניתן לראות מספר עקרונות יסוד משותפים הבאים לידי ביטוי. ומה נכלל בהתפתחותה

 שעומדות בפני המתבגרסותרות  תחות הזהות הוא מורכב וכולל דרישות שונות ואףליך התפתה. 

( זהות תפקודית)הפרט נדרש לפתח יכולת לתפקד במסגרת הקודים החברתיים הקיימים , לדוגמא

 (.זהות סובייקטיבית)ובו בזמן לגלות את הערכים והאמונות הפנימיות שלו 

  עוצמת . חיפוש ומשבר שהינם בעלי ערך חיובי ונחוץתהליך התפתחות זהות צפוי לכלול בתוכו

ומאידך לכמות , המשבר ועומקו תלויים מחד בנטייה האישית של הפרט לחקירה ובחינה עצמית

 .הזדמנויות החקירה המתאפשרות לו מבחינת סביבתו

 הפרט חייב לעבור מגוון רחב ככל האפשר של התנסויות מגובשת זהות השגת תאפשר בכדי שת

ואת החלופות הקיימות  חוות מצבים שונים בהם מתאפשר לו לבחון את עצמוועליו ל

, באינטראקציה היומיומית עם הסביבהבסיס התהליך ההתפתחותי מצוי היות ו. להתמודדות

  . לסביבה תפקיד חשוב ביצירת מרחב והתנסויות מסוג זה

 ם הפרט מחויב מתוך אמונות וכיוון מקצועי אליה, השגת זהות מגובשת מובילה למערכת ערכים

  .מקום אישי ופנימי

, מתרחש ברובו באופן טבעי וספונטאני כי תהליך התפתחות הזהות בשלב ההתבגרות, יש לציין

בכך הוא מובחן . י גורמים חיצונייםת על ידומוכוונ ל הסביבה וההתמודדות הפנימית אינןכשההתנסויות מו

ומכאן כי , בסיס התהליך ומטרתו דומים, ם זאתיחד ע. 1ד "המתרחש בבה מהתהליך הממוסד והמובנה

 .מהבנת התפתחות הזהות בכלל, ניתן ללמוד על פיתוח הזהות הקצינית
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 הות קולקטיביתז

 
בהקשרים ( תפיסות האדם לגבי עצמו)מכלול הייצוגים העצמיים  -הוגדר כהמונח זהות  ,כזכור

למרכיבים שהוא  :מים המשותפים לו ולאחריםחלק נכבד מהייצוגים הללו קשור לגור. שונים של הווייתו

', יהודי'כשאדם מזהה את עצמו כ ,לדוגמא. קולקטיב/ עים מהיותו חלק מקבוצהמזהה כחלק ממנו הנוב

מרכיבי הזהות של הפרט הקשורים למשותף לו . זהות זו נובעת מהיותו שייך לקבוצה שהיא העם היהודי

  :זהות קולקטיביתנקראים , ולאחרים

כחלק של קבוצה כלשהי או  רואה האדם את עצמוייצוגים עצמיים שבאמצעותם מכלול  -לקטיביתזהות קו

כי זהות זו , ניתן לראות, מתוך הגדרת הזהות הקולקטיבית(. 2006, רפאל ובן חיים) קבוצות כלשהן

, מרכיבים ייחודיים לכל פרט, ומאידך, כוללת מחד מרכיבים כלליים המאפיינים את קבוצת ההשתייכות

גם אדם דתי ', יהודים'ה בהתייחס לקבוצת. ות הקשר בינו ובין האחריםשכן כל פרט תופס אחרת את מה

 הפרט, בנוסף .אך הקשר לקולקטיב מתבטא באופן שונה, וגם החילוני רואים עצמם שייכים לקולקטיב

 . ומזדהה עימו קולקטיבהאופן בו הוא תופס את היכול לשנות במשך הזמן את 

בניגוד למציאות ) שכן בתקופה הנוכחית, יל אחר זהותהפע עיסוקבולט יחסית ה, בתקופתנו

קבוצה , כבן של משפחה -לידתומאדם  לשת וחברתיהשתייכויות הזהות מסתמכת פחות על , (המסורתית

ההשכלתית או היזמית שהוא מגלם בפעילותו , ויותר על הזהות התעסוקתית( 'מולדת'זהות )או קהילה 

'נרכשתזהות ')בחברה 
5

חשובה פחות ,  (___בן למשפחת  -'לדוג" )מי אני מלכתחילה"השאלה (. 

, מדובר בזהות שאדם מבנה לעצמוכי , ראוי להבחין. (2006, רפאל ובן חיים) "מה אני עושה"מהשאלה 

 מאפיינים אתלו ובין המרכיבים הכלליים שמורכב בין המרכיבים הייחודיים ש' משחק'בתהליך שדורש 

 . לקטיביתזהות הקוה

מתוך בחירה ויוזמה הופכת את תהליך גיבוש הזהות ליותר  להשתלב בקולקטיבהאפשרות 

כקורס  –קורס הקצינים (. ניידות במעמד בחברה)=ובו בזמן מייצרת הזדמנות למוביליות חברתית , מורכב

 . זוהינו דוגמא מובהקת להזדמנות  –יתה של החברה הישראלית ייוקרתי המהווה שער למרכז הוו

 

 (מבנים וממדים) ?ממה מורכבת הזהות הקולקטיבית

הזהות , עליה יסתמך דיון זה, (Levi Strauss, 1961) לפי הגישה הסטרוקטורליסטית

אלו יצרו מערכת סמלים שמעצבת את . הקולקטיבית הינה לרוב תוצר של היסטוריה ושל תרבות משותפת

, לדוגמא .ודעים לסדר היום וחשים מחויבות כלפיוהחברים מ. סדר היום והתנהגותם של חברי הקולקטיב

יצרו מורשות קרב שמעצבות את ( ההיסטוריה המשותפת)סיפורי קרב של קצינים במלחמות ישראל 

שמכתיב את תפיסתם , הזה' סדר היום'קצינים וקצינים לעתיד מודעים ל. ציפיות והשאיפות מקציניםה

  .והתנהגויותיהם

 :של הזהות הקולקטיבית ני סוגי מבניםש מבחינה בין, הגישה המתוארת

                                                
 .במהותה הינה זהות נרכשת' זהות קצינית'ש, ניתן להבחין; ההבחנה בין זהות מולדת ונרכשת תידון גם בהמשך 5
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שהתגבשו , של הזהות עקרונות היסוד או שאלות היסוד"( הזהות הקולקטיבית הבסיסית)" - מבני עומק

. לחברי הקולקטיב מבני העומק הם הבסיס העקרוני המשותף. עקב התנסות היסטורית תרבותית ייחודית

 .מבני השטחודדים הגדרות שונות ברמת ומע, הם פתוחים מלכתחילה לפרשנות, יחד עם זאת

שמהווים הביטוי החיצוני של , הניסוחים השונים ומרחב הפרשנויות של העקרונות הבסיסיים -מבני שטח

קבוצות שונות / ניסוחים אלה שונים זה מזה אצל פרטים . הזהות הקולקטיבית בנסיבות מסוימות

מכלול הניסוחים של . חיצוניות היסטוריות ועודהשפעות , בהתאם לנסיבות חייהם המסוימות, בקולקטיב

 . 'שדה זהותי'הזהות הקולקטיבית נקרא 

דרך ההתייחסות  -אך בו בזמן, מכאן שיכולים להיות פרטים שונים בעלי אותה זהות קולקטיבית

 –בהקשר הקציני  .יהיו מאד שונים זה מזה -והדרכים בהם יבטאו את הקשר אליו, שלהם אל הקולקטיב

מבני השטח יתבטאו ". ?משותף לכלל הקצינים מהי השאיפה שיהיה"ייגזרו מהשאלה עומק מבני ה

  .בסגנונות קצונה שונים

' כותרת'של יחידים ותתי קבוצות תחת אותה  ודרכי הביטוי האפשריותריבוי הפרשנויות נוכח 

יך לזהות נחשב שי, מתי אוסף של פרטים? מהו הבסיס של הזהות הקולקטיבית -עולה שאלה מרכזית

והם אינם נמצאים באותו , ומתי השונות רבה מידי( כלומר קיים מספיק דמיון ביניהם)קולקטיבית אחת 

אזי גם אם ', מבני העומק'כל עוד ישנו עיסוק באותן שאלות יסוד הקיימות ב, לפי הגישה ?שדה זהותי

וייחשבו , אותו שדה זהותי עדיין הן יכללו תחת –לשאלות אלו שונות ( הביטויים החיצוניים)=התשובות 

וכן סביב אופני , פיזור סביב שאלות בסיס ותפיסות עקרוניות לגבי הקבוצהה שגדלככל . מבני שטח שלו

נחלשת תחושת  -כך יש החלשה של הקשרים בתוך הקבוצה -הביטוי השונים של ההשתייכות לקבוצה

יש , מאלדוג .ים לאותו קולקטיבוגדל הקושי לראות את הפרטים כשייכ, השייכות והמחויבות לקבוצה

מרכיב מרכזי היא  ,ומילאאו צבאי שירות בצורה של , תרומה למדינההשנזוס בחברה הישראלית קונצ

כשכל התורמים יוכללו , (מבני שטח)תרומה זו יכולה לבוא לידי ביטוי באופנים שונים . בזהות הישראלית

על הנחת היסוד שנדרשת תרומה מראש ערות קבוצות שמער ,לעומת זאת. 'הישראלים'כחלק מקולקטיב 

תרומה 'חרדים שתופסים את פועלם כה, לדוגמא)וקבוצות שהגדרתן לתרומה מרוחקת מאד מהקונצנזוס 

בגלל התנגדותן למבנה העומק של  הםזהות הישראלית שלב' פגם' נחשבות לעיתים כבעלות( 'רוחנית

 .צויה במשבר סביב השתייכותם לקולקטיבהחברה הישראלית מ .'ישראלים'כמאפיין  תרומה למדינה

 

 טיביתקלזהות הקומדי המ

 (Schatzki  ,1996אצל ויטגנשטיין) :ממדים לזהות 3-הבחין באפשר ל, רליסטיתלפי הגישה הסטרוקטו

, תחברתי :תארים את המאפיינים הייחודיים של הקולקטיב מבחינהשבו פרטים מהאופן  .1

 .(?מי אנחנו) תלשוניאו  תסטוריהי ,תדתי, תנורמטיבי, תערכי, תתרבותי

מי אנחנו ) בסביבתם" חריםא"לקולקטיבים  שלהםקולקטיב בין ההפרטים הבחנות שעושים ה .2

 (?לא

לקולקטיב ומפרטים את המחויבויות שלהם  הקשר שלהם האופן שבו בני אדם מתארים את .3

 .בקולקטיבכלומר המשמעויות המעשיות הנגזרות מכך שהם מגדירים את עצמם כחברים  -כלפיו
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הפנים הללו בקבוצת  בי שלושתהקורס אמור לסייע לצוערים לגבש הבנה לג, בהקשר הקציני

כקצין אני משתייך למסורת ארוכה של אנשים ששמו את טובת המדינה לפני טובתם  -לדוגמא .הקצינים

/ חייל / ח אזר -כקצין יש הבדל מהותי ביני ובין; (1סעיף )והובילו את הניצחונות של מלחמות ישראל 

 (.3סעיף ... )ולהתנהג... לעשותכקצין אני תמיד אהיה מחויב ; (2סעיף .. )בכך ש, .. ק"מש

שלושת הפנים המובחנים של הזהות הקולקטיבית אינם נתפסים בהכרח בצורה דומה , כאמור

כות קבוצות השיי-וכן לתת)לכל אדם , כלומר. בקרב חוגים שונים ואצל פרטים שונים ברחבי הקולקטיב

 . שובות ייחודיות לשאלות המתוארותעשויות להיות ת( לקולקטיב

דפוסי פולחן , דגלים הקוראים לאחווה, דמויות אב משותפות: 'סמנים'לכל זהות קולקטיבית 

, רפאל ובן חיים). לים ואיסוריםריטוא, מאכלים, שפה, הם כוללים גם פריטי לבוש. אזרחי או אחר ,דתי

מאותתים על מחויבות הפרט לקולקטיב ועל ייחודיות הקולקטיב ( ם בחיי הפרטיוביטו)סמנים אלו  )2006

מי הסמנים מוצבים כגבול בעבור הקולקטיב ומשמשים דרך לקביעת ". אחרים"והבולטות שלו לעומת 

' ברית מילה'הריטואל של  ,מהלדוג .(ווסתים את תהליכי ההדרה וההכללהמ) וב' לא נכלל'ומי ' נכלל'

. לקבוצת הקצינים 'הכניסה'מעמד קבלת ארון מסמל את ; לעם היהודי' הכניסה'סמל את מן שממהווה ס

ועד  שפה שלמהמ -לכל קולקטיב יהיה ממד לשוני מאפיין -השפהסמן אופייני של זהות קולקטיבית הוא 

  .ייחודיים מטבעות לשון אומאגר מילים 

 

 בחירה מתוך ריבוי זהויות – הקשר בין זהות והתנהגות

מערכת סמלים שמעצבת את סדר היום וההתנהגות של , כאמור, ת הקולקטיבית מכילההזהו

כיצד יכולות זהויות אלו . לכל פרט מספר זהויות קולקטיביות, יחד עם זאת. הפרט המשתייך אליה

שאלות אלו ? ואיזה זהות תהיה הדומיננטית ותקבע את התנהגותו של הפרט במצב נתון? להתקיים יחדיו

ובאופן , השאיפה היא שקצין יפעל בראש ובראשונה, שכן בעיניים הצבאיות, חשיבות לעניינו הינן בעלות

 (.פרופסיה בעל ,אב, גבר -בהתנגשות עם זהויות אחרותגם )מתוך עמדת ההתייחסות של קצין ' אוטומטי'

 Tajfel & Turnerשל  בחינת שאלות אלו תעשה בהתבסס על תיאורית הזהות החברתית

מרכיב בתפיסה רואה בזהות החברתית ( קטורליסטיתורבדומה לגישה הסט)תיאוריה זו גם  .(1986)

העצמית של האדם הנובע מהשתייכותו לקבוצות חברתיות ומהערך והרגשות שנלווים מבחינתו 

 (. Franke, 2000 -ב Tajfel, 1981) להשתייכות זו

יוצרות ליבה המשפיעה על רוב ( Salient)יותר הזהויות החשובות , של הפרט מרובותהזהויות מתוך ה

 -ב) Stryker. כשזהויות היקפיות יותר משפיעות על קבלת החלטות רק בנסיבות ספציפיות, ההחלטות

Franke, 2000 )לפי מידת , הניח כי הזהויות השונות של אנשים נמצאות בהיררכיה של חשיבות

לזהות חברתית מסוימת מגדילה את  המחויבות. (Saliency)הזהות בולטות ומידת  לכל זהות המחויבות

לציפיות המיוחסות לאותה זהות ויחפש יותר הזדמנויות להתנהג י שהאדם יתנהג באופן המתאים הסיכו

(. שלדעת הפרט מייצג בצורה המיטבית את הקבוצה" האב טיפוס"=)בצורה עקבית עם דימוי הזהות 

 . יותר משרתת ומותאמת לרצונותיוהוא תופס אותה כ, ככל שאדם מחויב יותר לזהות, באותו זמן
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(. Franke, 2000ב  Hofman) זהות תיזכר ותופעל בהקשר נתון-סבירות שתתכ הוגדרה בולטות

לעומת מתוך תפיסה עצמית של , קציןוך תפיסה עצמית של היותו כמות המצבים שדני יפעל מת, גמאלדו

כלומר את  ,"מרכזיותה"ת מחזקת את בולטות מתמשכ. שהם גם מרכיבי זהות שלו –צייר , אח, היותו אב

ככל שזהות היא מרכזית . זהויות אחרות-הזהויות ואת המידה בה היא מתחברת לתת-חשיבותה בין תת

מרכזיות ומחויבות משפיעים על העוצמה של . כך יהיה הפרט מחויב יותר לשמור ולהרחיב אותה, יותר

 .ערכים והתנהגויות, מתה בעיצוב עמדותעד כמה היא בעלת משמעות וכתוצאה מכך מה עוצ: זהות-תת

כך יראה הפרט את הערכים והנורמות של הקבוצה כחלק , זהות עוצמתית יותר -ככל שתת, כמו כן

 .מהתפיסה העצמית שלו

ירגיש , ייקח אחריות בכל מצב)להיותו קצין  ומחויבככל שהאדם יותר מחובר  -בהקשר הקציני

וככל שעובדת היותו קצין תהיה ( 'ולא ליד פקודים וכו" תפקידב"צורך להוות דוגמא אישית גם כשאינו 

כך ניתן לומר שהיא יותר מרכזית  –( שתחררגם כשהוא י -ובהמשך, כשהוא בחופש גם)בולטת במודעותו 

ל בגלל הסלמה "לחזור לארץ משהות בחו יחליט)תיו התנהגויותיו והחלטותיו וצפויה להשפיע על עמדו

  (.במצב ביטחוני

פינוי )במצבים מסוימים  ,לדוגמא. זהויות שעשויות לייצר קונפליקטים ביניהםתת ישנן , כאמור

בישובים מחוץ לקו מי שגר  של' בן התיישבות'כ זהותהישנה התנגשות בין הזהות הקצינית לבין ( ישובים

ת חיזוק החיבור לזהו, לדוגמא. ישנן תת זהויות שמחזקות ומשלימות זו את זו, במקביל לכך. הירוק

על ידי חיזוק , למשל)שונות  בדרכים( והפוך)לחזק זהות קצינית  ציונית או ישראלית עשוי, יהודית

   .(תחושת השליחות

, אינו עסוק רק בגיבוש הזהות הקצינית אלא גם בהבלטתה 1ד "בה, ניתן לראות כי בהקשר זה

במצבי קונפליקט עם תת  גם -אשר מתוכה יפעל הקצין בכל רגע נתון, העצמתה והפיכתה לזהות מרכזית

זאת בהתאם לטוטאליות הנדרשת בתפקיד ולנוכח משימות הקצין הכוללות סוגיות של . זהויות אחרות

לעורר תחושות של מחיקת  בלי, כשיר הוא הצלחה בהטמעת זהות זוהאתגר של הסגל המ. חיים ומוות

 .זהויות אחרות בעלות חשיבות רבה לפרט

 

 ? כיצד מתפתחת זהות קולקטיבית

 זדהות עם קבוצההתהליך ה

 Turner et al.(ב- Franke, 2000 )המשיגו שלושה שלבים בתהליך ההזדהות : 

 . פרטים מגדירים עצמם כחברים בקבוצה חברתית. 1

 . של הקבוצה והמאפייניםות הם לומדים את הנורמ. 2

בוצה כשהם הם נוקטים את נקודת המבט של הק, בהקשר בו מובלטת הקבוצה או מאפיין שלה. 3

 .התנהגות הרצויה מבחינתםה/ מחליטים על הפעולה 
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' רוכש'שהאדם יותר בהקשר של זהויות  ניםומוב יםבולט יםהמתואר השלביםש ,ראוי להבחין

בהשוואה , (כפי שמתרחש בקצונה)בדרך כלל במסגרת מכשירה ממוסדת  -במהלך החיים מתוך בחירה

 .בוצה מלכתחילהכשהפרט מוגדר כחבר בק –' מולדות'לזהויות 

 

ההזדהות עם הצבא במסגרת ההכשרה בווסט פוינט : מן ההקשר הצבאי להזדהות עם הקבוצההדגמה 

(Franke, 2000) 

עוברים ( ב"מוסד הכשרת הקצונה בארה)מערכת ההכשרה בווסט פוינט צוערים שנכנסים ל

תגייסיםהצוערים שמ. את תהליך ההזדהות םמדגישלצבא  (סוציאליזציה)=חיברות תהליך 
6
מנותקים  

עצם הגיוס . ומפתחים זהויות חדשות, מהרשתות החברתיות הקודמות שלהם ומהזהויות המבוססות שלהם

למרות (. ראה לעיל, בתהליך 1שלב ) ב"לקבוצת הקצינים בצבא ארה" רשמית"הופך אותם שייכים 

, היעדר הפרטיות, הבידוד מהחברה האזרחית, שהמתגייסים מתחילים את הטירונות כזרים מוחלטים

כל  על ידי שלילת. יוצרים קבוצה נורמטיבית חזקה אצל חיילים חדשיםמשותפות של חיברות וחוויות 

 . כמעט ללא שינוי, "חייל"גורמת לפרטים לאמץ את מסגרת הייחוס  הכשרהה, מקור חלופי למשמעות

יות גופניות לא רק מספקת לצוערים מיומנו, למשל, תוכנית הכושר הגופני של ווסט פוינט

, לוחמנות, אלא היא גם מחדירה ערכים קרביים כמו אגרסיביות, שמטרתן לחזק את הביטחון העצמי

כל אלו הם ערכים  (.בתהליך 2שלב )רוח לוחמה וכבוד למשחק הוגן , מיקוד בקבוצה, משמעת עצמית

 .ומכאן גם ברמה ההתנהגותית, שמשפיעים ברמה הזהותית

, כיםער, מייצר דימויי זהות, המתרחש דרך החיברות לצבא, הזהותהתהליך העוצמתי של עיצוב 

 3שלב ) לומדים לעורר כדי שינחו אותם בהחלטות ובהתנהגות שלהם צועריםש –עמדות ונורמות 

עוצמת הזדהות הצוערים עם הצבא צפוי , עמדות והתנהגות, בהתחשב בקשר הקרוב בין ערכים. (בתהליך

 .שתשפיע על מחויבותם למשימה

 

 תהליך ההבחנה מהקבוצה

או , השלב הראשוני המתואר הוא תפיסת הפרט את עצמו כחבר בקבוצה, בתהליך רכישת זהות

מתחיל של הקבוצה ו' מבני השטח'ו' מבני העומק'הוא לומד את , מתוך כך. כבעל שאיפה להשתייך לקבוצה

יהוי עצמי בתור חלק צה וזתחושת השתייכות לקבולצורך , וי ההתנהגויות והכללים של חבריהחיקב

הוא יידרש  -ולצורך כך, גם הקבוצה צריכה לתפוס את הפרט כחלק ממנה, כחלק מההשתלבות. מהקבוצה

כך דרישות , שככל שהקבוצה היא בעלת מעמד חברתי גבוה יותר, סביר. לעמוד בקריטריונים המתבקשים

, ל שמדובר בקבוצה ממוסדת יותרככ, כמו כן. והגבולות נוקשים יותר, ההשתייכות הופכות גבוהות יותר

מחוץ לקבוצה הופכים דרמטיים /לתוך' מעבר'ותהליכי ה, הגבולות המוצבים יותר ברורים ומוגדרים כך

 .  ורשמיים

                                                
המתגייס לווסט פוינט הוא צוער בקורס קצינים . ב מסלול הקצונה מופרד לחלוטין ממסלול הגיוס של חיילים"בצבא ארה 6

 .מהרגע הראשון לגיוסו
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סביר , בו נדרש מהפרט אימוץ עמדות והתנהגויות שיוצרות זהות בינו ובין האחרים -זהבשלב 

או שנובעות מהשתייכותו , קודמות ייחודיות שלול אמונות והתנהגויות שיידרשו ויתורים והתאמות ש

ירור שאלות הנוגעות וויתורים או שינויים מסוג זה בהכרח יוצרים קונפליקט פנימי וע. לקבוצות אחרות

 .שכן לכל אדם צרכים סותרים של השתייכות ומובחנות, לתפיסת העצמי

הסביבה  נכון ביןפוש השילוב ההפרט עוסק בחי ,המתרחש בגיל ההתבגרות ,כפי שבתהליך גיבוש הזהות

תהליך גיבוש כך , ובין המהות הפנימית שלו ('וכו אותואופן תפיסת החברה , החברה דרישות)החיצונית 

ובין מאפייניו ( 'מבני עומק')ממנו בין דרישות הקולקטיב חיפוש השילוב הנכון לו  קולקטיבית כוללזהות 

השילוב שיימצא יבוא לידי ביטוי  .('מבני שטח')בית הקולקטיהייחודים ודרכו האישית לביטוי הזהות 

 .בהחלטות ובהתנהגויות שייבחר האדם כישות עצמאית וכחבר בקולקטיב

 

 תפקיד הסביבה בתהליכי פיתוח זהות

שמתקיימים בינה ובין ' חיכוך'מעצם מצבי ה, הסביבה משפיעה מאד על תהליכי פיתוח הזהות

הסביבה יכולה , בנוסף. תפיסות וערכים, ן מתגבשות מיומנויותודורשים ממנו התמודדויות שדרכ, הפרט

על סיוע זה עשוי להתבסס . בפיתוח זהות( ובמיוחד למתבגרים)לספק מסגרת מובנית שמסייעת לפרט 

ומיצוי פוטנציאל  הקניית מיומנויות רלוונטיות, יצירת מערכת תומכת, סיפוק התנסויות: מספר נדבכים

 .קבוצת השווים בתהליך

על ידי סיפוק מגוון ',  המתפתח'למסגרת תפקיד של יצירת התנסויות ואתגרים עבור  –נסויות הת .א

סכמות )=ההתנהגות והחשיבה המוכרות לו  שעשויים לא להתאים לדרכי, חוויות ומצבים חדשים

 הערכות מחדשהוא נדרש להסתגלות ו, בתהליך ההתמודדות עם המצב החדש(. קיימותפנימיות 

ייתכן גם שניתוח המצב יוביל לבחירה . ת של אסטרטגיות התמודדות ותגובהלהבניה מחודשו

ריבוי > =ריבוי התנסויות .  אך עצם הבירור מסייע בגיבוש הזהות, מחודשת בדרכו המקורית

 .  התגבשות הזהות> =תהליכי הבנייה והסתגלות 

נורמות של המסגרת עשויה להשפיע על הפרט במידה בה היא מקדמת  -יצירת מערכת תומכת .ב

ככל שהסביבה מעודדת . לעומת נורמות של קבלת החלטות נחרצת ומהירה, חיפוש וחקירה

כך ( נותנת לו ביטחון אך לא כופה עליו תשובות)ותומכת בפרט כשהוא במצב בלבול , חקירה

השילוב המיטבי הוא סיפוק מסגרת וגבולות אדומים שמייצרים תחושת . היא מסייעת לתהליך

לסביבה יכולה להיות , בנוסף. זמן הכלה ואמפתיה למצב הקונפליקט והבלבולובו ב, בטחון

קבלת החלטות )=השפעה במידת הסיוע שהיא מספקת לפרטים שנטייתם האישית היא לסגירות 

 (. נטייה לא להחליט)=או להימנעות ( מהירה והתרחקות מעמימות

רגשיות וקוגניטיביות שלעיתים פיתוח זהות דורש מיומנויות  –הקניית מיומנויות רלוונטיות  .ג

היכולת  -לדוגמא, ויכולות להתחזק בסיוע מובנה של המסגרת, עדיין אינן מעוצבות דיו

מיומנויות , יכולת להבנת נקודת מבט של האחר, (התבוננות ובחינה עצמית)=לאינטרוספקציה 

 .  שקילת אפשרויות וקבלת החלטות, חשיבה ביקורתית
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ושיו אחר תשובה לשאלה בחיפ, ליחידקבוצת השווים הסיוע של  -םחיזוק מסגרת קבוצת השווי .ד

 –מושפעת מאד מהמשוב החברתי  התשובה לשאלה. הינו מכריע בתהליכי פיתוח זהות, '?מי אני'

מפריך את האופן בו / היות והמשוב מאשר ', כמוני'שהם ' אחרים'מ -הפורמאלי והלא פורמאלי 

בדיאלוג  -עיסוק רב בנושא מתרחש בתוך הפרט, צונימעבר לדיאלוג החי .אני תופס את עצמי

מבהירה , המרכזיות של קבוצת השווים בתהליך? איך תופסים אותי? פנימי לגבי מה חושבים עלי

הצוות הינו  1ד "בבה, למשל. כקבוצת למידה משמעותית תפקיד המסגרת בטיפוח קבוצה זואת 

ככל שיש לחץ חברתי וצורך . זהות שעשוי לקדם או לעכב התפתחות, גורם בעל חשיבות רבה

מבחינה עצמית , כך הפרט יטה להימנע מהתנסויות, או להיות דומים בצוות, לרצות את הצוות

כך הוא מסייע לכל אחד מהפרטים בפיתוח , ככל שמתאפשר בצוות מרחב למידה. ומחשיפה

 . הזהות שלו

 

רכישת מיומנויות וידע על מנת שמכוונות בעיקר ל, כגון בתי ספר' חינוכיות'נראה כי מערכות 

מערכות מסוג זה מונעות הטלת . עשויות להתנגש עם המטרה ההתפתחותית של גיבוש הזהות, להצליח

( מבחנים, חזרה, שינון, הרצאה)גם סגנון ההוראה כיום . ערכים וסמכויות קיימים, ספק ואתגור דפוסים

היות והמערכת דורשת , א עידוד לשעבודהתוצר הסופי הו. מעמיד את התלמיד בתפקיד סביל וצייתני

 (. Waterman, 1989)סתגלנות למצב הקיים והרכנת הראש בפני סמכויות 

, כמו כן. המסגרת הצבאית היא הירארכית ומתבססת על ציות כחלק ממהותה, מעבר לנאמר לעיל

במקביל , לוכל הגורמים הל. תהליך ההכשרה בקורס הקצינים כולל מרכיב דומיננטי של בחינה והערכה

הופכים את משימת פיתוח זהות למשימה הדורשת שילוב ייחודי של , לצורך לתת לצוער לבחור את דרכו

 . נורמות שנראות סותרות

 

 (Waterman, 1989) ם פיתוח זהותשל מערכות ארגוניות לקד דרכים ושיטות מעשיות

ככל (. מקצוע, נותאמו, ערכים)חשיפה לאלטרנטיבות רבות ככל האפשר לגבי בחירות זהות  .1

 .ימצא את הבחירה הנכונה בשבילו' מתפתח'כך עולה הסבירות שה, שמוצעות יותר אפשרויות

בניית תוכניות לימוד מיוחדות העוסקות בזהות דרך עיסוק בבחינת ההיסטוריה של המתפתח  .2

 ?מי אני הופך להיות? מי אני כרגע? מי הייתי כילד ובעברי: ובחינת השאלות

 היכול אווירה כזו. עיסוק חוקר ומעמיק בסוגיות זהות בה הנורמה המצופה היא של ביסוס אווירה .3

נורמה כזו מתפתחת על ידי העברת מסר שחשיבה על ריבוי . רום לנכונות לעסוק בחקירהלת

 . ועל ידי חיזוק התנהגויות מסוג זה, אפשרויות ופתרונות היא החשיבה הרצויה

זאת . 'מדבק'בתהליך החקירה הפנימי קיים מרכיב  .הותמויות מודל שעוברות משבר זחשיפה לד .4

מהנורמה החברתית , שדמויות אלו מספקות להעלות התלבטויות קיימות" הרשאה"כתוצאה מה

. ומתוך ההזדהות עם פרטים אלו שהופכת אותן לדמויות חיקוי, שנוצרת סביב העיסוק בנושא

תהליך התלבטות ובין מי שנמצא מכאן שיש תרומה בעצם הדיאלוג בין מי שמצוי בסופו של 

 .דיאלוג שכזה עשוי להעלות הצעות ודרכי התמודדות פרקטיות, בנוסף. בתחילתו
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ויכולת להבין כיצד אני נתפס ( פרטים וקבוצות)סיוע בפיתוח מיומנויות כגון יכולת להבין אחרים  .5

 .נחשבת תורמת לתהליך פיתוח הזהות -בעיני אחרים

מאפשרת ( להבדיל מכתיבה תיעודית)ימית דרך כתיבה רגשית עידוד היכולת להתבוננות פנ .6

 .למידה על העצמי

 -בדגש על תהליכי קבלת החלטות ופיתוח חשיבה ביקורתית –עידוד פעילות ניתוח ועיבוד מידע  .7

 .מובילים לחיזוק יכולות קוגניטיביות קריטיות בהתקדמות לזהות מגובשת

השקעה זאת על ידי . זקים התפתחות של הפרטשמאפשרים ומחצוותים / בניית קבוצות למידה  .8

 .העברת משוב ולמידת עמיתים, ופיתוח נורמות שיח בבניית אמון בין חברי הקבוצה

 

 

-----------          -----------        -----------       ----------     ------------       ------------

  

 

על מאפייניהן והתפתחותן , וזהות קולקטיבית הוצגה סקירה של תיאוריות זהות, עד כה

הוצגה השפעתה של , כמו כן(. בדגש על תקופת ההתבגרות)בתהליכים המתרחשים בחיי כל אדם 

. במסגרות המעוניינות להשפיע עליוו, במפגשה הבלתי אמצעי עם היחיד –הסביבה על התהליך 

תוך שימוש , מעבר זהותישל  מנקודת מבט המעבר לקצונהייבחן המקרה הפרטי של , חלק הבאב

נציע פרשנות של (. כפי שתוארה בחלק הראשון של המסמך)במסגרת המושגית של עולם הזהות 

ונגזור מכך משמעויות תפיסתיות ומעשיות לגבי הכשרת " משקפיים זהותיות"תהליך ההכשרה מתוך 

 .הצוערים והסגל
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 1ד "בבהתהליך ההכשרה  –פיתוח זהות קצינית  - IIחלק 

 

התפיסה הסובייקטיבית  -הינה זהות קציניתנובע ש, זהות קולקטיביתזהות ולל דרותמתוך ההג

אליהם הוא מתחייב וההתנהגויות אמונות ה, הערכים, מכלול המטרות. של אדם את עצמו כקצין

, כקצין תחושה של אדם לגבי מי הוא. כוונהכקצין ושמעניקים לחייו כקצין תחושה של משמעות ו

 .התבסס על מי שהיה בעבר והאופן בו מדמיין עצמו בעתידב

ייתכן . נמצאת במהלכההות הקצינית שלו כבר התפתחות הז, כשצוער מתחיל את קורס הקצינים

ייתכן שהוא החל לעסוק בה לקראת ; כמרכיב זהות משפחתי בעל חשיבות, שהיא מלווה אותו עוד מילדות

יתכן שרק לקראת הגיוס והטירונות החל ; אה ששמע בתיכוןל או הרצ"במסגרת קורס הכנה לצה, גיוסו

דמות הקצין הינה דמות , בכל מקרה. כולל האפשרות לקצונה –בבירור המשמעויות של הכניסה לצבא 

משתלב באופן זה או אחר בחיי כל מתבגר  ומכאן שהעיסוק בה, ראלית ובאתוס שלהמוכרת בחברה היש

מחדד את הבנותיו לגבי קבוצת השתייכות , חייל לעולם הקצונהמתקרב ה, במהלך השירות הצבאי. בארץ

מ אותו פוגש "המ, לדוגמא. וזוכה לבחון מגוון קצינים אל מול דמות הקצין כפי שהוא הבין ותפס אותה, זו

להשפיע מ "המוככזה נוטה , החייל בטירונות הינו המודל הקציני הראשון שחווה החייל בכניסתו לצבא

 (.בין אם ענה לציפיות ובין אם לא התאים לדמות המצופה)רבות על תפיסותיו 

מדובר  . נדרש החייל לקבל את ההחלטה שברצונו לצאת לקורס קצינים, בשלב הבא בתהליך

הרצון וגם את , משמעותית שכן היא מסמנת גם את השאיפה להיות חלק מאותה קבוצה ייחודיתבהחלטה 

. שבשלב זה מתבטאת בעיקר בנכונות להארכת זמן השירות ,כונות למחויבות הנלוויתהנללקיחת אחריות ו

ולהוכיח  להפגין התנהגות הולמת למי שרואה עצמו כקצין לעתיד החייל נדרש, בנוסף להחלטתו האישית

שכן גם ', וכו הצלחה במבחני כניסה, לצות מפקדיםהמ, את התאמתו לדרישות על ידי נתונים מתאימים

 . הצבא בוחר בו

מהזהות של  כחלק' קצין'כבר החלה בנייתו של מרכיב ה 1ד "אות שבכניסה לבהניתן לר, לפיכך

התנהגויות / תכונות  – ייחוסיםמתבססת בעיקר על  'קצין'שלב זה המשמעות של עד , יחד עם זאת. האדם

 . 'בדמויות לחיקוי שפגש וכו, בגיבורים, כפי שבא לידי ביטוי בסיפורים, לקצין מייחסמראה שהצוער / 

 : 'דמויות'של שלוש  מתוך שילוב, לקצין להפוךהצוער צריך  מתחיל התהליך המורכב בו 1ד "בבה

 'הקצין'שהוא ייצר לעצמו ומבחינתו מהווה " דמיונית"אותה דמות כללית  -

 מחשבה והתנהגות, מצפה שהוא יהיה מבחינת מראה, וקבוצת הקצינים בפרט, הקצין כפי שהצבא -

 ומי שהוא שואף להיותו ומגבלותיו יכולותי, אמונותיו, והתכונותיו בהו, עברו: האדם שהוא -

לא תהווה דמות חיצונית ' קצין' ישותה -כשבסיומו , ער צריך לעבורהתהליך הזהותי שהצו, זהו בבסיסו

 . בהתאמה למציאות ולאפיוניו כאדם - חלק ממי שהואאלא ( פנטזיה)דמיונית 

הקצונה כחלק מהזהות יש הכרח שכל אחד בכדי שתתקיים הפנמה והטמעה אמיתית ומהותית של 

סיום התהליך הוא באינטגרציה של כל המרכיבים . מהמרכיבים המתוארים יקבל מקום ויבוא לידי ביטוי

חשוב . שמשתלבת כראוי במכלול הזהויות של אותו אדם, (היבמונחים של מרסי)לזהות קצינית מגובשת 
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ובעיקר לנוכח , שינויים מתרחשים כל העת. נפסק לעולםכי תהליך התפתחות זהות הוא דינאמי ולא , לציין

, 1ד "בה, עם זאת. דמות בהירארכיה הצבאית ועודהתק, שינויי תפקיד, אירועים מיוחדים במהלך השירות

מרכזי בעיצוב התפיסות וההתנהגויות שילוו את זהות  מהווה שלב, שמשאיר את החותם הראשוני והבסיסי

 . הפרט כקצין לאורך כל הדרך

 

 1ד "תהליך ההכשרה בבה

המשימה המרכזית של קורס הקצינים היא לסייע לצוערים , מנקודת המבט של פיתוח זהות

בחשיבה , כוללת שינוי בתפיסה העצמית קפיצה זו. ק לקצין"מש/גה ההתפתחותית מחייל בקפיצת המדר

 .  ובהתנהגות החיצונית

באופן מובחן מהכשרה , שרה לדרגתהליך זה הינו ייחודי שכן היעד הסופי בקורס הוא הכ

, ללא תלות בתפקיד שיבצע, העיקרון הבסיסי הוא כי ישנו גרעין משותף לכל מי שמוגדר כקצין. לתפקיד

מלווה את  גרעין זה, דים שמשתניםבניגוד לתפקי. וכי פיתוח גרעין זה קודם להכשרה לתפקיד זה או אחר

'הזהות הקצינית'גרעין זה מהווה . וכנראה לכל חייו, האדם לאורך כל השירות
7

 . 

שבסופו גושפנקא , במסגרת קורס הקצינים הינה תהליך ממוסד ומובנה ההכשרה לקצונה

( דת, מגדר' לדוג)זאת בשונה מזהויות שאדם נולד לתוכן . את כניסת האדם לדרג' מאשרת'פורמאלית ש

. כמו התהליך ההתפתחותי בגיל ההתבגרות -ליכים טבעיים של התפתחות זהות לאורך החיים ובשונה מתה

, קצין קבלת האסמכתא החיצונית להיותו, אתיחד עם ז. וההפיכה לקצין מלווה באסמכתא' נרכשת'הזהות 

וכאן באה לידי ביטוי חשיבות תשומת הלב של מערכת , "אני קצין"אינה מבטיחה תחושה פנימית של 

 .הכשרה לתהליך הזהותיה

בסוף תהליך מוצלח הוא . לחוות את עצמו כקציןאלא הוא צריך , לומד על הקציןרק  לאהצוער 

הוא יבין מהן ציפיות הסביבה ; יחוש בנוח כשיהיה בנעלי הקצין ולא כאילו הוא מחופש או במסכה

תוארת מבטאת את רכישת ההזדהות המ. והמערכת הצבאית ממנו ויזדהה עם ציפיות אלו בתחושה הפנימית

ומתן מרחב , שלמערכת ההכשרה תפקיד כפול של הקניית תפיסות וידע מחד, נובע מכאן. הזהות הקצינית

מדובר בתמהיל מורכב של קווים מנחים . מאידך -לפרט למצוא את החיבור האישי בינו ובין תפיסות אלו

 .עראותם נדרשת המערכת להציב בפני הצוברורים ומרחבים של בדיקה 

 - 1ד "בהש אימוץ נקודת המבט של פיתוח זהות הוביל למספר הנחות יסוד ועקרונות עבודה

הנחות ועקרונות אלו הינן תוצר תהליך . במסגרת תפקידו כמפתח זהות, יישםלמוד ולל, להכיר צריך

 הכרות מעמיקה עם תהליך, (שמתוארות בחלק הראשון של המסמך)עבודה ששילב בין הבנות תיאורטיות 

תצפיות וחשיפת הצוערים לתכני זהות דרך , ויועצים צוערים, מפקדיםשיח בין , ה בקורס הקציניםההכשר

ובו , התוצר מהווה תשתית ומסגרת התייחסות מעמיקה. במהותו' חלוצי'תהליך זה הינו ראשוני ו. סדנאות

שר זה יש לראותו בהק. תיאורטי ומעשי כאחד –נותרו שאלות וסוגיות לגביהן נדרש מחקר נוסף, בזמן

                                                
מכאן . של הקצונה הוא הקצין הקרבי' המזוקק'הגרעין , חשוב מאד להבחין שהיות ומהות המקצוע הצבאי הוא עיסוק במלחמה 7

 .פירוט בנושא בהערת הסיום במסמך זה. עולה מורכבות לגבי מהות הזהות של הקצין הלא קרבי
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על בסיס דיאלוג מתמיד בין כלל , כמסמך עבודה שמטרתו לעורר ולקדם המשך התפתחות הידע בנושא

  .הגורמים המעורבים

 

 

 ד"הנחות יסוד ועקרונות עבודה לבה

 

 מבנה ההכשרה .1

מנהיגות , מקצועיות: המרכזיים אליהם מכשירים בקורס הם' מרכיבי הקצונה', באופן היסטורי

, החלוקה לצירים הינה בעיקרה מתודית. בשלושה צירים מקבילים -ולאורם נבנית ההכשרה ,ודמות

בהכרח מקדם התפתחות בצירים , הצירים קשורים ביניהם ופיתוח כל אחד מהם. לצרכי הפשטה והמשגה

כל מופע בקורס משויך לאחד  :ווה חלק בלתי נפרד מכל ממד בקורסחלוקה זו מה, יחד עם זאת. האחרים

; יעדי ההתפתחות של הצוערים מוגדרים בציר מסוים. ולכל ציר רציונאל ותהליך התפתחות נפרד, יםהציר

צוער מודח )ם עליה דחה מתבססיגם תהליכי הה; ל"תהליכי המשוב וההערכה מפוצלים לפי החלוקה הנ

ים מכאן שהתהליך המפצל מאד דומיננטי ומשפיע על דרכי החשיבה של מכשיר"(. __ציר הכשל ב"בשל 

 .ומוכשרים כאחד

הקניית זהות קצינית אחידה  הוא "התפיסה הזהותית"על פי היעד , היות ובסופו של תהליך

מה זה "הצוער נדרש להבין . האתגר המרכזי הוא אינטגרציה של כלל המרכיבים למבנה אחד, ומגובשת

. וללת ולא מפוצלתהסתכלות כב -" מי אני כקצין: "המרכזית ומתוך כך לברר את השאלה, "ל"קצין בצה

 . ומשפיע על כל תפיסת מהות ההכשרה, הדגש על האינטגרציה הינו בעל חשיבות מכרעת

בהינתן ששאלת . היבט נוסף בהכשרה נוגע לאופן בו הצוער מפנים את הידע שמועבר לו בקורס

 עקרונות, להפנים כלליםמשימתו המרכזית היא ?', מי אני'צוער היא שאלת מהות של ה לשהיסוד 

לשנן כללים וללמוד עקרונות  לאו ,כחלק מהמהות והמשמעות של להיות קציןומיומנויות מקצועיות 

חשיבות שהצוער  יש ברכישת המיומנות של כתיבת פקודת מבצע, למשל. בלבדוהמיומנות לצורך הידע 

גה קפיצת מדר) קציןלכ "מ/ חיילמ במעברכחלק מקפיצת המדרגה התודעתית המיומנות  פנים את ערךי

הטכנית של כתיבת  לא פחות מאשר עצם ההתמקצעות במיומנות ,('במערכתיות וכו, באחריות, בציפיות

ה בין צירי לידי ביטוי גם האינטגרצי כאן באים .(בקורס ומחוצה לו - שמתחזקת עם הזמן) הפקודה

 .חיבור לתחושת המסוגלות המשפיעה על ציר המנהיגותוגם ה, המקצועיות והדמות

 

 הגבולות ההשתייכות אליה וההדרה ממנ -קבוצת הקצינים  הכרות עם .2

היות . למוסד הקצונהנובעת מהשתייכות של הפרט , בהיותה זהות קולקטיבית, הזהות הקצינית

ישנם גבולות חד משמעיים של , ומוסד הקצונה הינו מוסד רשמי בעל הגדרות ברורות של השתייכות

הייחודיות (. י שיכול ומי שאינו יכול להשתייך אליהאבחנה ברורה בין מ)=הכללה והדרה מהקבוצה 

 . והגורם שמאשר את ההשתייכות אליה, של הפרט אל הקבוצה שער הכניסההיא בהיותו  1ד "בבה
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ישנה חשיבות שכלל חברי הקבוצה יהיו מחוברים למבני העומק , כפי שתואר בפרק התיאורטי

גדל הקושי לראות את כך  עקרוניות לגבי הקבוצה ככל שיש יותר פיזור סביב שאלות בסיס ותפיסות. שלה

, רפאל ובן חיים) ת המשמעות של הזהות הקולקטיביתובעצם מיטשטש, הפרטים כשייכים לאותו קולקטיב

ד משרטט "הבה. ד הוא בהבהרת מבני העומק הללו לצוערים"שתפקיד מרכזי של הבה, מכאן. (2006

שפרט שבוחר לחרוג מהם מודר מהקבוצה ואינו יכול  ,(הערכיים וההתנהגותיים)לצוערים את הגבולות 

מסרים , שמוגדרים לצוערים' הקווים האדומים'גבולות אלו משורטטים על ידי . להחשיב עצמו חלק ממנה

, אסור להעלות/נורמות לא מדוברות לגבי נושאים שמותר , ד"שעולים בכל הרצאה ובכל מסמך בבה

ניתנים למשא "גבולות אלו אינם . הדרך וועדות הערכ, הקיצון ובמקרי –' זה לא קציני'ביטויים כגון 

. ושותפות הצוער בתהליך זה נובעת מעצם בחירתו ונכונותו לקבל עליו את הגבולות והדרישות" ומתן

 . ומתן משוב, דוגמא אישית, מספק לצוער את המידע על גבולות אלו דרך הסבר, הסגל מצידו

על שלושת הפנים של הזהות ד מספק לצוער ידע "הבה, הקבוצה גבולותכחלק מהגדרת 

  -הקצינית

 . והמובחרות שלהם "קצינים"נורמטיבית של / ערכית/ תרבותית/החברתית  הייחודיות -

 'אזרחים וכו, בעלי תפקידים אחרים בצבא, קים"מש: בסביבתו" אחרים"ההבדלים בינו ובין  -

 . "קצינים"כחלק מהשתייכות לשהצוער יידרש לקחת על עצמו  המחויבות והמשמעות המעשית -

 

ד הוא גם הגורם שמכשיר את הצוער ומסייע לו בפיתוח "הבה, כמובן שמעבר למתן ידע

 .כדי לעמוד במחויבות זוהמקצועיות והמנהיגותיות הנדרשות המיומנויות 

 

, ובין מבני השטח, כאן נדרשת הבחנה ראויה בין מבני העומק המיוצגים בגבולות המתוארים

מבני השטח אינם באזורי הקיצון אלא . הפעולה השונות האפשריות בתוך הגבולות הנתונים שהם דרכי

אתגר מרכזי של . להיות קצין' שלו'על הדרך " הקבוצה"שבו יש משא ומתן בין הצוער ו', אפור'במרחב ה

שכן כשל בזיהוי מבני השטח מוביל את , בין מבני העומק למבני השטח הסגל הוא ההבחנה המתוארת

  .כחלק מגיבוש הזהות -סגל לקטוע את תהליכי הבדיקה שעושה הצוער בסגנונות התנהגות שוניםה

הקולקטיבית  מגיבוש הזהות ים שכחלק טבעיאתגר נוסף של הסגל הוא ההתמודדות עם צוער

ה מאפשרת לצוערים להתקרב הסגל נדרש לבחון באיזו מידה תרבות ההכשר .'בודקים את הגבולות'

במרחק רב " גדר ביטחון"מוביל את הצוערים לשרטט ( הדחה)=ן כי פחד ההדרה מהקבוצה ייתכ .לגבולות

היכנס 'שמטרתם בקורס היא ל, הצוערים. ואת יכולת הבחירהמה שמצמצם את מרחב התנועה , מהגבולות

 במקביל . "מה שהסגל רוצה"להתבטא רק בהתאם ל/ מעדיפים לצמצם את השיח ולהתנהג  ',לקבוצה

  .למי שהם שאין בה מקום, עם הקצונהסר הזדהות זיוף וחו, תחושת ניכוראצלם תח עשויה להתפ

של ההבדל ( על ידי שיח והבהרות ממפקדיו)רור הסגל צריך לקיים תהליכי בי, ברמה המעשית 

, גויות צוערים לגיטימיותובין התנה( מבני עומק)=' הקווים האדומים'בין התנהגויות צוערים שחוצים את 

עליו לבחון (. מבני שטח= )היו נוקטים בהן  –כקצינים  –שונות מהמקובל או מההתנהגות שהם  גם אם הן

כמו . 'לא קצינית'-ו' קצינית'באופן מתמיד את המסרים המוצהרים והסמויים שהוא מעביר לגבי התנהגות 
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דד את הסגל צריך להבין את חשיבות תהליך החקירה ולקבל מסר שנדבך מרכזי בתפקידו הוא לעו, כן

 . השונות ואת החקירה במסגרת הגבולות

אך אינן , להפחיתן לבחון את יכולת ההכלה שלו להתנהגויות שהשאיפה היא הסגל נדרש, לבסוף

כל אלו מהווים התנהגויות שראוי להימנע  –" בכיינות", איבוד עשתונות, קללות, לדוגמא. מהוות קו אדום

בניגוד להעברת מסר , ודד עמן בתהליכי משוב וחניכהיש להתמ, אך בהיותן אנושיות וצפויות, מהן

 . מלאכותי לפיו קבוצת הקצינים אינה כוללת אותן

דרכי הנחלתם וההבחנה בינם ובין שונות  ,גבולות הקצונההכשרת הסגל להבנה ראויה של 

 במיוחד לקראת מופעים בהם הנושא, צריכה לבוא לידי ביטוי בהכנת הסגל ולאורך ההכשרה ,לגיטימית

שיעורים , יום מנהיגות, יום קצינות: למשל, מנהיגות/ דמות / מופעים שמוקדם הוא זהות )צפוי להתעורר 

כך שלאורך הקורס יוכל , תפתחותיהיש לפתח בסגל את היכולת להבחנה בתהליך ה, כמו כן (.על ערכים

של הקורס  הכלה וסבלנות רבה יותר בשלבים המוקדמים, למשל)לשנות את תגובותיו בהתאם לשלב 

 (.לעומת לקראת סיומו

 

 התפתחות מתוך קונפליקט  .3

שבירה של תפיסות עצמיות לצורך יצירה , וויתור, שינויחייב להתרחש ות תהליך גיבוש זהב

אי , הקונפליקט כולל שלבים של בלבול. טבוע בתוכו קונפליקטמרכיב של ומכאן ש -מחדש של הזהות

לייצר מרחב בו הצוער יכול לחוות את נדרשת המערכת י כהמשמעות להכשרה היא . וודאות ועמימות

זאת  .ולבחור את הדרך בה הוא מתמודד ופותר אותו ,לבחון דרכי פעולה שונות, להבין אותו, הקונפליקט

, על אף הקושי האינהרנטי של מערכות צבאיות להכיל מרחבים כאלו נוכח המשימה הצבאית המרכזית

 .ידיעה וצמצום מרחבי עמימות, עמדה של בטחוןתוך מ' אותממלכת אי הווד'שדורשת התנהלות ב

 ?איזה סוג של קונפליקט

האם אני מוכן "בעיקר דרך שאלות כגון  -תיתברמה התפיסהקונפליקט המתואר בא לידי ביטוי 

ה אני מוכן עד כמ" "?עד כמה לשנות עמדות שלי בהתאם לדרישות החיצוניות" "?לוותר על חלקים בתוכי

תגובתו וער בהקונפליקט יתבטא כמעט בכל החלטה שייקח הצ, ברמת ההתנהגות ."?וטאליתלמחויבות הט

 'קשוח'סמכותי וקצין עד כמה להיות : לדוגמא ('קצין'כ –להגיב  שלוכשהוא בוחן מהי הדרך ) יםלמצב

באיזו מידה ישקיע בכושר , שקיע כדי להצליח מקצועית בקורסמסוגל לה/עד כמה הוא מוכן, בהתנסות

ובין  כשיש פער בין תפיסותיו הוא נוהג כיצד..( ה לו כל כך חשובכשבעבר אולי זה לא הי)פני כקצין הגו

בהכשרה הביקורת כש)עם ביקורת שיש לו על המערכת ומה הוא עושה , מה שהמערכת מצפה ממנו

צין והרצון להיות ק, תנקזות לשאלות מהות לגבי היכולתכל השאלות המעשיות הללו מ .(מופנית לקורס

 .אלו הן שאלות זהותיות. בפועל ואיך זה ישתלב עם מי שהוא, שואף להיות קצין שהואהסוג בי וכן לג

 :דגשים

 שכן חלק מהותי מההתנגשות נמצא בינו , לפתור לצוער את הקונפליקט המערכת אינה יכולה

. שלו של דרך פוגעת ביכולתו לעשות את החיבורים הנכונים לזהות האישית' הכתבה'כל . ובינה
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או קבלה בלתי ( 'הצוער הבועט')עימות / ייתקלו בדחייה" מוכן"הניסיונות לספק פתרון אחד 

, זהות משועבדת)שמבטלת את המהות הפנימית של הצוער , מותנית של הפתרון באופן מלאכותי

 (.ד"ת הבהומשיממ)ומחבלת בניסיון לייצר קצינים איכותיים בקבלת החלטות (  'לא חושב'קצין 

  כפי שבתהליך בניית זהות כללית –הבדיקה מתוך התנגדותחשוב מפתרון הקונפליקט הוא חלק 

לגמרי  הוא מביע משהוות את הציווי הסביבתי הילד להמרו מעזהרגע בו ת מתוך העצמיות צומח

 נהיש. ברכישת זהות קצינית יש חשיבות לתהליך השלילה כך ,(יחודיותישוני של גרעין רא)שלו 

 "לא" באמירת בדיקת המחירים והרווחיםקט עם הסביבה החיצונית וקונפלילחשיבות 

ביקורת ישנה חשיבות לביטוי ה, מו כןכ .לעצמי האמיתי" נכונות"שאינן מהדהדות  אפשרויותל

צוער לקראת כחלק מהבדיקה שעושה ה, (5פירוט הנושא בסעיף ) שמופנית כלפי המערכת

 (.בהמשך 4פורט בסעיף כמ)הצבת גבולות ב התהליך חייב לשל, עם זאת. הפיכתו חלק ממנה

 לסייע בקידומם המערכת כן יכולהש, עם הקונפליקט כולל כמה חלקים תהליך התמודדות בריא: 

בין  שכוללות שילובים שונים שהוא מנסה) תר להתנסות בהתנהגויות שונוצועהזדמנות ל .א

המערכת  (.'ים וכושהוא מכיר מצפייה באחר, שהמערכת מציעה לו, אמונות שלו/ התנהגויות 

האפשרות חייבת . אך זהו תנאי הכרחי ולא מספיק -מסייעת כשהיא מאפשרת את ההתנסות

ובדרכים , בהתנהגות, מסר שעובר במלל -מסר של לגיטימציה לסגנונות שוניםלהיות מלווה ב

 (כגון משוב חיובי) ים חיובייםחיזוקכמו לדוגמא מדיניות ( תיות ביותראך המשמעו)עקיפות 

 .דה שהמערכת מציגה אל נוכח הגיווןהחשיבות היא בעמ .(כגון הערות משמעת) לילייםוש

מסר וה( הזמנה לפתיחות ולחקרנות -לדוגמא)בות ישנה סתירה בין המסר המילולי ורקלעיתים 

שמובילה צוערים , (כשזו שונה מהדעה המקובלת, קטיעת הצוער וזלזול בעמדתו) ההתנהגותי

   .מבלי לבדוק חלופות" מערכתית"לבחור בדרך ההתנהגות ה

תהליכים  – הזדמנויות לצוער לעבד לעצמו את התוצאות של בחירותיו ולבחון את משמעותם .ב

ניתן לספק , כןכמו . ץ"מפק -צוותית ובשיחת צוער, מסוג זה יכולים להתרחש במסגרת אישית

 (.תחומים אחריםבדומה לתהליכי תחקיר מוסדרים ב)עיבוד זה ל לצוערים כלי ניתוח פרקטיים

והוא כלל אינו תופס את , יש להבחין שלעיתים הצוער מבחין באפשרות פעולה אחת בלבד

מובילה ( צוערים אחריםשנבחרו על ידי )רק החשיפה לדרכי פעולה אחרות . התנהגותו כבחירה

 .כי היו לו אפשרויות אחרות שהיו גוררות השלכות שונותלהבין הצוער את 

על שיקוליו בקבלת החלטות לגבי עצם לשוחח ולהתלבט עם הסביבה , הזדמנות לצוער לשתף .ג

לעולם הקצונה כוללת נכונות למחויבות ולדרישות רבות של ' להיכנס'ההחלטה  -הבחירה בקצונה

שנחווית ונתפסת  ,בות זויוילה החשיפה למשמעות העמוקה של מחמתח 1ד "בבה. המערכת ממך

עשויות לעורר ' מה יידרש ממני'ההבנות לגבי ". פניםב"למי שאינו  ניתנת להבנה מלאה כבלתי

עם  ותהתמודדולגבי דרכי ה, חירה בקצונההבלהציף את ההתלבטויות לגבי ו, לחץ וחרדה גדולים

והמחיר החברתי והאישי של , המערכת כבר נחתםשל הצוער עם ' החוזה'היות ו. העול החדש

כשאדם מצליח , יחד עם זאת. הלבטים להביע אתמנע מיהוא ילרוב , וויתור הוא גדול ביותר
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הוא יוצא עם , ובוחר מחדש את בחירת הקצונה, להתמודד באופן אמיתי עם התלבטויותיו ופחדיו

 התעלמות מהתלבטויות אלו עשויה להוביל להצפתן בהמשך, לעומת זאת .זהות מחוזקת כקצין

 .לפקודיו ולביצוע המשימה, לקצין מה שעשוי להזיק מאד, התפקיד

(. החברה, עמיתים, מפקדים) את מעשיו מנות לצוער להתבונן על האופן בו תופסת הסביבההזד .ד

ועל הפערים בין נקודת המבט שלו ושל , על ההשלכות של בחירותיולומד הצוער מתוך כך 

ולהתאים את , תר את הסביבה ונקודת מבטהיכולת לקרוא טוב יוהוא מפתח , לאורך זמן. הסביבה

  .(הסביבה אותיעצמי ושל ת תפיסהתאמה בין  –אריקסוןרון של לפי העיק)התנהגותו 

. שהינם בעלי חשיבות רבה תהליכי משוב המתרחשים בהכשרה מתבסס בעיקר עלתהליך זה 

כפי שבתהליך גיבוש זהות המתבגר עסוק מאד בשאלה כיצד הוא נראה בעיני חבריו בהשוואה 

הצוער עסוק באופן , גיבוש הזהות הקציניתכך גם בתהליך , להרגשתו העצמית לגבי טיבו ומהותו

המערכת מסייעת . (?עד כמה הם יכולים לראות בי קצין) בו הוא נתפס בעיני הצוות ומפקדיו

ישנה , בהקשר זה. בתהליכים צוותיים כמו גם בחניכה, לצוער בקיימה מסגרות משוב מסודרות

, כוונותיו' טוהר'ן המשוב ובכמה יש לו אמון בנות: בה לחוויה של הצוער את המשובחשיבות ר

ובאיזו מידה הוא חש בטחון במקומו בכדי להפוך את המשוב , עד כמה הוא מעריך את דעתו

נותן גורם קריטי גם ל ה הינובטחון ז. ('לומד ומלמד'באיזו מידה נבנה צוות ) לחוויה מלמדת

 . במשוה

 של הצוער עם  שיחמרחב לביצירת באה לידי ביטוי בעיקר לעיל ' ד-'תמיכת המערכת בחלקים ב

( 'חברים וכו, משפחה)ולעיתים גם עם גורמים חוץ צבאיים , מפקדיו ,חבריו לצוות, עצמו

ת העבר, הכשרה ראויה של הסגל, מקום, זמן: מרחב זה כולל". תפיסת החברה"המייצגים את 

 .מסר חינוכי לגבי חשיבות השיח

 עליו. 'טיות בין הצוערים וכושיחות פר, בשיחות צוות, השיח בא לידי ביטוי בניתוחי אירוע

היות וחשיבות הרצאות , "העברת תוכן"להתקיים גם לגבי הרצאות ושיעורים שעל פניו נחשבים 

עצם , לדוגמא)ת זהותו כחלק משלבי בניי –אלו היא בחיבור ובתובנות האישיות שמקבל הצוער 

בונה את , ד של השראהולותיו במלחמות ישראל נותנת ממאת פע תמתארהרצאה של אלוף שה

 רך המוסף שלהע. גם תובנות מקצועיותמספקת ולעיתים , הקצין ותחושת גאווה ושייכותאתוס 

: לשאלות כגוןשרות להביע דעות ובפתח שנוצר אפב הוא, בצוותים על ההרצאה קיום שיחה

ת מסכים עם הבחירו האם אני, באיזו מידה אני מרגיש שהייתי יודע כיצד לתפקד בסיטואציה

וכן הקשבה לדעות , חשיבה על נושאים אלו .'אילו בחירות אני הייתי עושה וכו, שהיו בסיפור

  .בעיצוב הזהות -ומכאן, ת בעיצוב התפיסהוץ מסייע"ות והמפקחברי הצו

; אלותות של שיחות מסוג זה היא בעצם קיומן ובאפשרות שהן נותנות להצפת שהייחודי

לאמירת המפקדים תפקיד , שיח מסוג זה-ברב .'תשובות'לפתרון או  מטרה להגיעאין , כלומר

, יחד עם זאת. ומספקת מידע וגבולות' קבוצת הקצינים'מבהירה את עמדת , חשוב כנותנת כיוון

  . היא חייבת לשמר את מרחב החקירה הנדרש לצוערים בכדי לפתח את זהותם
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 מסוג זה מהווה אתגר גדול לסגל ולצוערים ממספר סיבות שיחה: 

התורה ; המקצוע הצבאי הינו מקצוע מעשי של מתן תשובות והעדר בלבול, שצוין לעיל כפי -

יתר על כן אתוס הקצין כולל מאפיינים . ערפל ובלבול, הצבאית כולה מוכוונת לצמצום עמימות

 .הנתפסת כחולשה -להבדיל מתהייה', ידיעה'של החלטיות ו

קשה לסגל . ן תשובות וסיפוק פתרונותינו מתההזוטר אחד מההיבטים המנהיגותיים של המפקד  -

והן מחשש לדוגמא אישית לא , הן מחשש לדמות הפיקודית שלהם ,ידיעה-לייצר מרחב של אי

 .הסגל מחזק את ציר המחויבות ופחות את ציר המשבר, יהיבמונחים של מרס .ראויה לצוערים

 -ובתוך כך)?' מי אני' במיוחד בנושאים זהותיים שבוחנים, ידיעה הינו מצב רגשי מעורר מתח-יא -

כתוצאה . הימנע מנושאים אלוולכן הנטייה היא ל( 'וכו' מעריכים אותיעד כמה '/ ?' מה אני שווה'

הכוונה לצוערים קיים צורך גדול ב, מתוך אמונה במפקדים ובבעלי ניסיוןוכן , מהמתח המתואר

ם שתפקידם לספק מרגישי, המפקדים מצידם. כלים ופתרונות מגורם סמכות ,קבלת תשובותוב

כך ששני הצדדים נוטים לוותר על ההתמודדות עם אי הנוחות של מצבי שאלה , את התשובות

גם הם חלק חשוב מתפקידי , העברת ידע וחיזוק וודאות, שמתן תשובות, יש לציין .והתחבטות

 .אולם המפקדים נדרשים להתאים את סוג תגובתם למטרת הדיון, הסגל

ולכן עשויה , ומבני השטח של הקצונה היא מורכבת ולא תמיד נהירהההבחנה בין מבני העומק  -

לעיתים הסגל מתקשה לאזן בין , כתוצאה מכך(. לעיל 2כמתואר בסעיף )ליצור בלבול בסגל 

 .הגדרת הגבולות ובין מתן מרחב

 

כי הגורם המרכזי שנדרש לסייע לצוער ולספק את כל המתואר להלן , בנקודה זו חשוב להדגיש

שהינו צעיר יחסית ובאופנים מסוימים עדיין מצוי בעצמו בשלב ההתבגרות ובקונפליקטים , ץ"קהוא המפ

, לפיכך. המשימה הניצבת לפתחו מהווה אתגר שעשוי להיות מעבר לכישוריו הקיימים. הנלווים אליו

 : ץ במספר ערוצים"דית נדרשת להכשיר ולתמוך במפק"המערכת הבה

 ד"משימות הבהכחלק מ ץ"זהות המפקהצבת פיתוח  -

ץ בבניית תפיסת "וסיוע למפק, ץ"המפקבהגדרת תפקיד " ח זהותמפת"שילוב המרכיב של  -

 תפקיד תואמת 

בתוך ' שיח זהותי'שילוב הנחיות לקיום , למשל)סיפוק כלי הכשרה והדרכה מובנים בנושא  -

 (מערכי שיעור

 

 

חקור פנימה ולקבל את ל, לשנות, רלוותגיבוש הזהות הקצינית דורש מהצוער תהליך , לסיכום

יחד  אך, כעס והתנגדות, מצב זה מייצר כאב .(שלעיתים אינה מחמיאה) בעיני הסביבה עצמו התמונה של

ומייצרת זהות  האינטגרציה הסופית אותנטית יותר –אם הוא מתקיים באווירה תומכת ומאפשרת , עם זאת

 .ד"הבהאווירה זו תלויה רבות בדרכי הפעולה של . מגובשת יותר כקצין
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  חשיבות הגבולות לצורך יצירת מרחב חקירה בטוח .4

חופשיות היכולת לנוע ב ,יחד עם זאת .מרחב להתנסות, תהליך חקירה של זהות דורש כאמור

. 'נפילה לתהום'מהביטחון במסגרת שמייצרת גבולות ומונעת את הסכנה של , בין היתר, מרחב זה נובעתב

, כמתואר לעיל. המרחב שמוצבות על ידי גורמי הסמכות החופש לנוע נובע מההסתמכות על גבולות

תפקיד  .לא שייךלקבוצת הקצינים ומי שהצוערים על הגבולות המבחינים בין מי ששייך  לומדים 1ד "בבה

השאיפה היא להרחיב . את גבולות מרחב החקירה שמוגדרים בקורס' סמן'א לנוסף של הסגל המכשיר הו

 . בזמן לייצר בהירות ונחרצות לגבי מיקומם אך בו, גבולות אלו במידת האפשר

ולאחר מכן  לעצמו, את כללי המסגרת המשמעות היא כי הסגל נדרש להגדיר, ברמה המעשית

הסגל צריך להבין מה תפקיד הגבולות במסגרת התפקיד . בצורה הבהירה ביותר האפשרית, לצוערים

כשהסגל מודע . לחינוך למשמעת/ לאכיפהולא כלי , ולראות בהם כלי מסייע לחקירה, הכללי של ההכשרה

, שלא ייפרצו, מחד: למטרת הגבולות יש באפשרותו לבחון את עצמו ולבדוק שהוא שומר שלא יזוזו

 . לא נכון בהםשלא יצומצמו כתוצאה משימוש  -ומאידך

 

 ביקורתיות הצוערים כגורם מסייע בפיתוח זהות .5

שמהווה אתגר תמידי לסגל המכשיר ונתפס , ביקורתיות הינה מאפיין בולט בהתנהגות הצוערים

 :לביקורת תפקיד חשוב בתהליך פיתוח הזהות, יחד עם זאת. לעיתים כגורם מפריע ומזיק

דמיין הצוער כפי ש 'דמות הקצין'הראשונה בין  הינו נקודת המפגש 1ד "בה, חהכפי שתואר בפתי -

תהליך זה צפוי . כישורים שלוובין היכולות וה, בין דרישות וציפיות המערכת ממנו כקצין, אותה

כדי שהצוער יוכל להשלים . בין הציפיות לבין המציאות ייצר תסכול כיוון שהוא חושף פעריםל

נדרש שלב , להגמיש את תפיסותיו ולקבל את המערכת ואת עצמו עם המגבלות, עם הפערים

 ו כמהלךכך שיש לראות ,תהליך זהביקורת הצוערים היא סממן ל. מקדים של הוצאת התסכול

 . נדרש

מביא את הצוער לייצר , והמציאות הצבאיתהקושי לקבל את המערכת , חשוב להבחין כי לעיתים

ביקורת  1ד "כלפי בה מפנים יםהצוער. והמציאות הצבאית הכללית 1ד "בין בה פיצולבתפיסתו 

 את התפיסה האוהדת כלפי ים לעצמםמשמר ובו בזמן ,ם אליויותסכול שאינם בהכרח רלוונטי

, הם יאלצו להפוך ממבקר למבוקר, בהמשך. לייצג יםעתיד אותה הם -שאר המערכת 

 .כשיתמודדו עם הביקורת שיעבירו פקודיהם על אותה המציאות

? מה אני כן ומה אני לא: שלב בתהליך הבדיקה הביקורת הינה מרכי -הזהות בתהליך פיתוח -

איך אני : לעצמו על שאלות כגון הצוער נדרש לענות, דרך התמודדות עם חוסר שביעות הרצון

? מה חשוב לי ועליו אלחם? ואיך אייצג אותה' קצין'איך אסתדר במערכת כ ?מסתדר במערכת

הן דרך של ' לאתגר'הביקורת והנטייה . שאלות זהות= ' מי אני כקצין'כל אלו שאלות שבוחנות 

ועדיין ייתפס ראוי , להבין מהו הטווח בו הוא יכול לנוע, הצוער לבדוק את גבולות הקצינות

 .'קצין'להיקרא 
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תלות נובעת גם מצרכים התפתחותיים מנוגדים של , הביקורת כמאפיין התנהגותי של הצוערים -

ומביעים כעס כשהללו , הצוערים מבקשים תשובות חדות וברורות, ממקום של תלות. ועצמאות

שנוטות לפתוח  נהיגותדוגמא בולטת היא סוג המשוב שנותנים הצוערים לסדרות המ) לא ניתנים

-תשובות חד/ הצורך בעצמאות מוביל לכעס כלפי אמירות, במקביל. (שאלות ולא לספק תשובות

הינה טבעית  עצמאות –תלות התנועה על הרצף ". מקטינות"משמעיות שנחוות כמצמצמות ו

 .   ולכן יש לאפשרה ולהכילה, ומאפיינת תהליכי התפתחות אישית

 

מתן מקום לביקורת ופיתוח יכולת להכילה מהווה תפקיד חשוב של כי נראה , מכל העולה לעיל

יש להבחין שמדובר  .(כפי שתואר בסעיף הקודם)במקביל לחשיבות הצבת הגבולות , כל זאת. ד"הסגל בבה

לייצר הפרדה בין ביקורת אישית ובין ( בעיקר לסגל הצעיר)נוכח הקושי הטבעי , בתפקיד מאתגר מאד

הביקורת מייצרת בקרב הסגל חוויה של כפיות , כמו כן. י פיתוח זהות של הצועריםביקורת שמקורה בצרכ

הינם , סיוע לסגל בהבנת המקורות לביקורת והקניית כלים להתמודדות עמה. טובה מצד הצוערים

 . לצורך מינוף הביקורת לטובת משימת פיתוח הזהות הקצינית מרכיבים חשובים בהכשרת הסגל

 

  ות ותפקיד המערכת בפיתוחהמרכיב תחושת המסוגל .6

, זו ולהשתייך לקבוצה תחושת מסוגלות להחזיק בזהותחלק מהותי מאימוץ זהות עובר דרך 

ככל , לפי תיאוריות המתייחסות לעיצוב הזהות המקצועית. תחושת היכולת לעמוד בקריטריונים הנדרשים

 יובילו לוודאות לגבי המקצועשהגיחות הראשונות אל עולם העבודה מוצלחות יותר כך גדלה הסבירות ש

מסוגלות  נוצרת תחושת. יחלהצלאת תפקידו וע לבצ, ולביטחון של הפרט ביכולתו ללמוד את המקצוע

, ית בתחילה ומוצקה בהמשךזמנ, לקבל מחויבות, כפי הנראה, המאפשרת לפרט( self efficacy)עצמית 

המסוגלות מאפשרת גם חיזוק  תחושת. (2001, בהלפרין, רסקין)הקצונה  –במקרה זה  ,למקצוע

תפקיד מרכזי ביצירת ד "שלבה ,מכאן. מתוך אמונה שהדבר אפשרי –המוטיבציה והרצון להשתפר 

 . התנסויות ראשוניות מוצלחות

ובשימור תדמית ' מותג'ד תפקיד בשימור הקצונה כ"לבה, במקביל לחיזוק תחושת המסוגלות

. הקצונה צריכה להיתפס כמרכיב זהותי נשאף ומיוחד ,מבחינה זהותית. קבוצת הקצינים כקבוצת עילית

ולייצר , ד להגביה כמידת האפשר את הקריטריונים להשתייכות לקבוצה"לצורך כך ישנה שאיפה של הבה

במסמך מדיניות  'חליפה אישית'שמתבטאים במושג ) נושאים לבחינה בהקשר זה. התנסויות מאתגרות

 : (ההכשרה

רות מייצרת חווית התגבו מאתגרת: שבו זמנית היא, יאך לא מד, שקשה מספיק מהי רמת האתגר -

 ?הקצונה' מותג'הן את תחושת המסוגלות והן את מחזקת ו, מקצועיות משפרת, על קושי

 הבדלים הראשוניים בין הצועריםלכל צוער נוכח ה הנכונהכיצד ניתן לדייק את רמת האתגר  -

 ? (שהינם גדולים עקב פערים בין יחידות האם)

 ? להתמודד עם המתח המדובר באופן המיטבי להכשרה יש להכשיר את הסגל כיצד -
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 " עיניים מעריכות"רכישת זהות תחת  .7

מידה למרחב לן תפקידו להכשיר צוערים ולתת ד הוא בי"אחד המתחים המרכזיים בבה

כניסת פרטים שלא עומדים בקריטריונים ' שרפלא'שמצופה לא " שער כניסה"ובין היותו , התנסותלו

לאחר , בפועל כיום. 'ממיין -מכשיר'המוכר כמתח  ת את המתח הקיים בין המרכיביםלזהוניתן  .הנדרשים

, לפיכך .ד כמכשיר"אחוזי ההדחה מהקורס הינם נמוכים ומשקל רב מושם על תפקיד הבה, שלב המכין

רוב  .וניםד מוערכות על ידי צי"כל הדרישות וההתנסויות בבה. מעריך –מכשיר : הואהמתח הרלוונטי 

הן מתוך תחרות  -מהצורך לקבל ציונים גבוהים מהדחה אך כן מונעים מאד ם בחששהצוערים אינם עסוקי

 .ם לתפקיד בהמשךכוי שיחזרו ליחידה ממנה באו ועל שיבוצנוכח השפעת הציונים על הסיוהן , והשגיות

נסות במגוון להת', שאלות כפירה'לשאול , נכונות הצוער לחקור צמצם אתיכול לזה שיקול 

עודד עשוי לה מרכיב ההערכ. שיטות פעולה ולחוות את הקונפליקט כפי שנדרש בתהליך בניית זהות

 . על הביטוי האישי תוך וויתור, ת על ידי הסביבה הבוחנתמיטביצוערים לבחור בדרך שתיתפס 

 תפסנבהינתן שהצוער הוכשר ו? ומה מטרתם, מהו תפקיד הציונים בקורס –השאלה שעולה היא 

 מדיניות ההכשרהלפי מסמך  ."?עד כמה הוא קצין"מדוע יש צורך למדוד , ראוי להיכלל בקבוצת הקצינים

הם מאפשרים למידה : שני תפקידים מרכזייםציונים נראה כי ל, ('הערכת הצוער' -7סעיף ) 1ד "של בה

והם מהווים , "יתלגבי מקומו בקורס ולהמשך הכשרתו בהשלמה החייל"בהיותם משוב לצוער  ,והתפתחות

לות את הקצינים המערכות שמקבאת  הציונים משמשים, בנוסף לנכתב שם". מתח ואתגר"דרך לשימור 

בין )היא בהיותם מדד להשוואה , כפי שמוצגת, התועלת בציונים. דרך למדוד את איכותםכ ,בהמשך

עוצמת , מאידך. תפרשמגביר מוטיבציה ורצון להש( הצוער ואחרים ובין הישגיו בשלבי הקורס השונים

מעלה ( פיתוח זהות קצינית)ד "בהתייחס לתפקיד המרכזי והראשוני של הבה –הפגיעה אל מול התועלת 

וכנתונים שמועברים ליחידות , בכלל)אויה לשימוש בפרקטיקה של ציונים הדרך הר צורך לבחון מהי

אך מנטרלות את , השמרות את ההשפעות המקדמות שלשמ, יש לבחון דרכי הערכה נוספות (.בפרט

בהינתן שהציונים מהווים חלק בלתי נפרד והכרחי , כמו כן. המשמעויות העתידיותהחשש התמידי מ

שגם ', רמת סקרנות ונכונות להתנסות'/ ' רמת חקירה' כמו למשל, מד חדשיש לשקול הכנסת מ, מהתהליך

   .לגביו יינתן ציון

 

 (אליכמייצג האיד ד"הבה)  השלכות – ד כמייצג את אתוס הקצין"הבה .8

   מידת הרלוונטיות והתרומה הנתפסת של קורס הקצינים 

ד "הבה, לצורך כך. ביותר איכותייםהקצינים ה יר אתהכשל השאיפה בקורס הקצינים היא

ד היא כי "הנחת היסוד בבה. להציג לצוערים דמות לחיקוי שהיא הדמות האידיאלית של הקצין מעוניין

מתבקש הדבר ה –המפגש המשמעותית של כל קצין לעתיד עם המצופה ממנו ונקודת " בית ספר"בהיותו 

לצרוב בתודעת הצוער את הוא ד "שתפקיד הבה, הנחת יסוד אפשרית נוספת היא. הוא להציג את האידיאל
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פשרות  בה יש, שתתגלה בהמשך שחיקה של זהות זו אל מול המציאותמניעת כדי לסייע לו ב, האידיאל

 . והמצוי ואיזונים בין הרצוי

 (מנהיגות בדרג הקצונה הזוטר, סגולות הקצין, עקד הקצין) ד השונים"בבחינת מסמכי הבה

, כמודל נשאףלדמות זו עוצמה משמעותית . בעלת שילוב תכונות מושלם, מתגלה דמות נשגבת והרואית

ד אפשרי מכלול הסמלים התרבותיים הנמצאים בכל מימ .והיא טבועה כמבנה עומק בהיסטורית הקולקטיב

 (ד לרחבת המסדרים שעליה אין לדרוךמסיפורי הגבורה והמסרים החינוכיים של המפקדים וע)ד "בבה

 . עוצמתו ואת גאוות השייכות לקבוצהמחזקים את המודל ו

ת לגבי מי ראוי להשתייך המתואר מייצרת דרישות מאד מחמירוהבניית המודל , במקביל לזאת

, תאינה מציאותיהמטרה שהוגדרה לו במידה ויחוש ש, יחוק מהצועראת תחושת הרלחזק  עשויהו, לקבוצה

 :רה המתוארת מספר השלכות שיש לבחוןלסתי .מאיימת או מזויפת

 יניות וזלזול צ, עשוי לעורר התנגדותבשטח ' המציאות'ד ובין "בבה' התיאוריה'בין שנחווה פער ה

 -גורמיםנטייה זו מתחזקת נוכח מספר . ד"בדרישות ובכללים שמציב הבה

בשטח , לדוגמא) 'בשטח'מודלים שהצוערים מכירים בין ו 1ד "בהכמודל ב פער בין הקצין שמוצג -

(במציאות קצינים מקללים, ד"לא תמיד ניתן להוציא נוהל קרב כפי שנלמד בבה
8

  . 

 ".השטח"ו" התיאוריה"קורס הקצינים מאופיין בתכנים תיאורטיים שמחזקים פיצול נתפס בין  -

מושלם להוות מודל  יםיכול גם הסגל המכשיר אינםדית ו"גם המערכת הבה ,באופן טבעי -

. במסגרת הבנת המערכת, עיהצוערים יבינו ויקבלו את הפער הטביש ציפייה ש, על פניו .לחיקוי

, ותמישכולל התמודדות עם הרבה סתירות פני, בהיותם בתהליך מורכב של בניית זהות, בפועל

, הם נדרשים להבין את פגמי המערכת. 'דורש ולא מקיים'של ' למסר כפו'הצוערים חווים מעין 

" ילדותית"מביעים התנגדות שנראית לכן לעיתים צוערים . ים סבלנות לפגמים שלהםאך לא חוו

 (.ץ על נושאים שוליים"מעבירים ביקורת ומתלוננים בפני המפק, לדוגמא)

 יים בהתאם לאידיאל נתפס הניסיון להפוך את הקורס למסגרת בה הכל מתק, ברמה המעשית

 (.תחושת המשחק לעיתים עולה גם מהסגל)' שחקנים'הם מפקדים ה הב', הצגה'לעיתים כ

 בבחינת , גוברת הנטייה להפחית מערך הקורס ולדחות את כל מה שהוא מציע, בסופו של דבר– 

/ ' צוללים'נחשבים )ללמידה  עלולים להסגרחלק מהצוערים . 'לשפוך את התינוק עם המים'

להימנע ' קלה'הופכים את הביקורתיות לכלי ניגוח ודרך ש ישנם כאלו .(מעבירים את הקורס

, אלא להיפך, את הקורס' דוחה'הצוער לא , בסגנון התמודדות אחר. הזהותיות הקשות מהשאלות

. לפתח עמדה וזהות קצינית עצמאית אך זאת מבלי, ונשאר בניסיון לרצותמנע משיפוטיות הוא נ

חסר 'יתפס כ)יתקשה להתמודד עם ביקורת ולחצים של הסביבה אליה יגיע כמפקד צוער כזה 

 ('עמוד שדרה

 ההשלמה: ומסגרות זהות אחרות של הקצין לעתיד 1ד "תהליך מקביל רחב יותר מתקיים בין בה 

ד מעוררת הפחתות של "של הבה יהאידיאלהקצין  דמות. דווהיחידה בא יממש את תפקי ,החיילית

                                                
 .ייתכן שהמגמה המתוארת מתחזקת בעת האחרונה כתוצר האירועים הערכיים שהתגלו בקרב הקצונה הבכירה 8
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, מעברים בין המסגרותב. לקצינים הצעירים במסגרות הללו ובמסרים שלהן המתרחש בו גם

, בנות בתמורה לאחת חדשהימסר שראוי למחוק את הזהות הקצינית שהחלה לה לעיתים עולה

מ "מקצין לעומת )ניתן לראות בכך תחרות בין זהויות של תת מערכות שונות . מותאמת לתפקיד

, נות שייכות לאותה מערכתהמסגרות השו פן עקרוניאועל אף שב(. __מ ביחידה "לעומת מ

 . הן פועלות אחת כנגד השנייה ומייצרות התנגשויות זהותיות לקצין בתחילת דרכו בפועל

 תסכול , הצבת הסטנדרט של הקצין האידיאלי מייצרת קושי, מעבר להשפעות על הצוער

הקצינית גם היא עדיין צים שזהותם "בדגש על המפק, ותחושות חוסר מסוגלות גם בקרב הסגל

תחושת הרודפנות או /ו, על כך שאיני מייצג כראוי את הקצונהחווית האשמה . בשלבי עיצוב

, ץ לזהיר"להפוך את המפק עשויות( ושל רמה ממונה מאידך, ם הביקורתיים מחדהצוערי מצד)

 .מיטבית ינהאיכות שחששן ומתפקד בא

 

מיהו הקצין שמוצג בפני הצוערים בתור ההשלכות המתוארות מעוררות צורך לבחון מחדש 

מייצר גאווה ורצון , מעודד מצוינות, ישנה חשיבות רבה למודל מעורר השראה, מחד. המודל הנשאף

שניתן להזדהות עימו ולא רק להביט בו , עולה צורך במודל שמייצג מציאות, מאידך. להשתייך לקבוצה

 . מלמטה

כפי  –מחודשת של רשימת מאפייני הקצין  אחת הדרכים להתייחס לנושא היא דרך המשגה

במקום לראות ברשימה זו כמאפיינת את . ד ובמסרים המועברים על ידי הסגל"שמופיעה במסמכי הבה

ניתן להתייחס לרשימה כאל , ומכאן נגזר שיש דמות אחת שמכלילה את כל המאפיינים -'הקצין הרצוי'

אלו הם הגורמים המשותפים  -ובמונחי זהות)' םקבוצת הקציני'תכונות ומאפיינים של , קבוצת ערכים

ותמהיל המאפיינים הייחודי לו , כי כל קצין ניחן בחלק מהמאפיינים, מכאן נגזר(. הזהותי הקציני בשדה

ובו בזמן הוא , זה עשוי לקרב בין הדמות הנשאפת והמציאותמסר . מייצג את הזהות הקצינית האישית שלו

 י היוםמי אנו מי הייתי: ר אותנטית בה מתקיים החיבור והרצף ביןפשרות לזהות קצינית יותמייצר א

  .כקצין

שלא " מגדלור"שמלכתחילה היא , היא הצגת דמות הקצין כדמות נשאפת, דרך התבוננות נוספת

ולכן כל קצין מחויב תמיד לבצע בעצמו תהליכי שיפור רלוונטיים , מגיעים אליו אך תמיד מכוונים אליו

  (.בעיני הקולקטיב" פגומה"שלו אינה נתפסת  הנוכחית הקצינית הזהות, ובו בזמן)

הינה שאלת יסוד הנוגעת בכל פן הרצוי  קציןהשל השאלה שעולה לגבי ההבניה  אוי לציין כיר

 .לצורך תובנות נוספות –ברמה התיאורטית והמעשית  –להמשיך ולחקור בה ועל כן נדרש , בהכשרה

 

נוגע לחיזוק הקשר בין המסגרות השונות שמלוות את , לעילכיוון פעולה נוסף שנגזר מהנאמר 

ככל שהמערכות המדוברות תפעלנה מתוך (. ההשלמה והיחידות בשטח, 1ד "בה)הקצין בתחילת דרכו 

, (ומתוך הדרג כניסה לתפקיד, כניסה לדרג)התייחסות לתהליך כאל רצף הסתכלות על התמונה הכוללת וב

' תחרות'בניגוד להחלשה הנוצרת מתוך , ויחוזקו כל מרכיבי הזהות כך יגדל הערך של כל שלבי ההכשרה

ובמידה מסוימת , התחרות המתוארת הינה תהליך טבעי .והפחתה של מרכיבים אלו במסגרות השונות
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הקשר בין חיזוק , יחד עם זאת. היות והוא מסייע לכל מסגרת ביצירת השתייכות והזדהות עמה, נחוץ

מחיקת ל קיצוניים כגון הקריאהמסרים  תסייע למתן, על ההכשרה כוללת המערכות ופיתוח נקודת מבט

 .זהות קודמת

 

 ברצף 1ד "ומקום בה –התפתחות הזהות הקצינית לאורך התפקיד  .9

ורס הקצינים מהווה מסגרת בה מוזזות הצידה ק, על בסיס נקודת המבט של פיתוח זהות, כאמור

ללא )' טהור'הקצינית ובהפיכה לקצין במובן ה כל הזהויות האחרות ויש התמקדות טוטאלית בזהות

 . שבועות 13 -מדובר בתהליך מואץ שמכוון להקניית זהות ב(. 'יחידה וכו,מעורבות תפקיד

, כמו כן. כי קשה לצפות שהצוערים יסיימו את הקורס עם זהות מגובשת ויציבה, ברור מאליו

עיצוב התפיסה העצמית כקצין ממשיכה . ותברור כי סיום קורס קצינים אינו חותם את תהליך רכישת הזה

אז הסביבה תתייחס  -במסגרת ההתמודדויות שלו בתפקיד, ובאופן לא ממוסד אך מאד משמעותי, בהשלמה

עיצוב הזהות הינו תהליך , כפי שצוין בפתיחה(. ומתוך כך תתחזק תפיסתו את עצמו כקצין)אליו כקצין 

 . דינאמי שאינו מסתיים

וההבנה כי היא חלק מתהליך מתמשך , ייחודיות המסגרת מחד: ל התהליךבהינתן שני הפנים ש

נקודת הסיום אליה מהי : ד הקורס ברצף פיתוח זהות הקציןשאלה מרכזית לגבי תפקיעולה , מאידך

לאחר שסקרנו את השלבים הנדרשים . במסגרת הקורס( ההישג הנדרש) חותרים להביא את הצוערים

בגיבוש זהות , לדוגמא? אם כל השלבים אמורים להתרחש במהלך הקורסה -ראוי לשאול, בפיתוח הזהות

שלב של חקירה גם ו ,שלב הכרות עם הקולקטיב ועם משמעויות ההצטרפות אליוקולקטיבית נדרש גם 

נדרש לבסס את השלב הראשון  1ד "כי בבה, ניתן לטעון. וב המהות האישית בזהות זולישור ומלגבי שי

חקירה וערעור על מבני היסוד של הקצונה אינם מועילים בשלבים המוקדמים של ייתכן כי . ולא את השני

ובו , יני הצועריםהקצין בע' מותג'כי לא ניתן לחזק ולבסס את  ,היא טענה אפשרית אחרת. ביסוס הזהות

ד אינו לסיים "אפשרויות אלו מציעות כי תפקיד הבה .זמנית לבקר אותו ולעסוק עם הצוערים במגבלותיו

תיאוריות כוללים בעיקר הכרות עם שלפי ה) התמקד בשלבי הבסיסל שלבי ההתפתחות אלא לאת כ

  (.הקולקטיב ודרישותיו

דרך הסתכלות אחרת יכולה לראות את ההתפתחות כתהליך ספיראלי בו כל השלבים מתרחשים 

ושבים ועולים לאורך המסלול הצבאי ברמות התמודדות שונות , ברמת חקירה מסוימת 1ד "בבה

 .ומותאמות למצב ההתפתחותי של הקצין

 

שכן , שאלה נוספת שעולה היא לגבי היכולת לייצר הפרדה תפיסתית אמיתית בין הדרג והתפקיד

, שהיא יותר מוחשית וברורה –לזהות הקצינית מתוך תפיסת התפקיד " מתחברים"מרבית הצוערים 

בחיי היומיום . על מרכיבי תפקידבהכרח נות נשעהוא שהדוגמאות וההתנסויות  והביטוי לכך בקורס

ולכן במקרים רבים הצוערים עסוקים בשאלות פרקטיות על , ההפרדה בין הדרג לתפקיד היא מלאכותית

הקושי המתואר מעורר צורך . בשאלות על מהות הקצונהפחות עסוקים ו, מ והדרך לבצעו"תפקיד המ
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צף ההתפתחותי ובתפקידים בתוך הר( צ וההשלמה"הקק)להעמיק בקשר בין שני חלקי ההכשרה 

 .המובחנים והמשותפים להם

 התנסויותיצירת על ידי , של התהליכיםהעמקה נוספת  בנושא זה נראה כי נדרשת, נכון להיום

 .ובחינת מידת התרומה של כל מרכיב לתהליך הכולל של בניית הזהות, ות לסגל ולצועריםפסנו זהותיות

 

 ?יתזהות קצינית כללית או קרב - הערת סיום

מסתמך על הנחת היסוד שקיימת זהות בסיסית משותפת לכלל , קורס הקצינים כמכשיר לדרג

קצין הוא קצין הוא " -ד"מרה מייצגת של הבההנחה זו משתקפת בא. תלות בתפקיד ללאבצבא הקצינים 

לה מע –אליו חותרים הבסיסי  'אב טיפוס'ה -בחינת המרכיבים הנשאפים בזהות המשותפת, עם זאת". קצין

  .הקצין הקרביכי המודל הבסיסי לקצין הוא 

, (כפי שמכיר את עצמו)הלימה בין מי שהוא יותר הקצין הקרבי יחוש ', רכישת הזהות'בתהליך 

יחסית במסגרת ההכשרה הוא יחוש התאמה . בין ציפיות הסביבה ממנובין מי שהוא שואף להיות כקצין ו

והוא יוכל לעשות אינטגרציה של כל המרכיבים לזהות , (מ"מ) בין הזהות הקצינית ובין הזהות התפקידית

א בעצם שהי" )כללית"התאמה בין דמות הקצין ה הקצין הלא קרבי צפוי לחוות פחות, לעומת זאת. ברורה

הקשר בין עברו ועתידו ובין מהות . והזהות התפקידית שלו, ו עד להגעה לקורסובין זהות( הקצין הקרבי

אמור  ומי הוא, צר בלבול לגבי מי הואומיי, ד אינו טבעי"בההפרקטיקות בה כפי שמשתקפת בכל הקצונ

 . להיות

הקצונה כמותג . ן חלקי בלבדבאופלקולקטיב  יצליח להשתייךלעולם הקצין הלא קרבי , בנוסף

לכן לנצח ו (איתנות פיזית, לוחמנות)או לא נדרשים בתפקידו  לו" חסרים"החלקים שעל בעיקר מתבססת 

סיכויים של  המגדיל"( אני שייך"שמובילה לצורך להוכיח ש)תחושה שכזו . חושת נחיתותהוא יהיה בת

ללא חקירה , אימוץ בחירות והתנהגויות שמרצות ומותאמות לדרישות החיצוניות -זהות' שעבוד'תהליך 

  . או תפקידיים עצמית וללא חיבור למרכיבים אישיים אותנטיים

ין הלא קרבי מחייבת חשיבה מעמיקה על המסרים בחינת משמעות הזהות הקצינית של הקצ

שיסייעו לצוערים בהתמודדות עם הפיצולים יש לגבש מסרים . המועברים לאוכלוסיה זו לאורך ההכשרה

  .במלואוהקצינית שלהם ויאפשרו להם לממש את תהליך גיבוש הזהות , המתוארים
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