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  מבוא

.  עצימות ובתנאים של אי ודאות- בסביבה של עימות גבוה , בית טקטיתמאמר זה עוסק באופן התהוותה של מנהיגות קר

בתוך סביבה " אחרים משמעותיים"שהתהוות המנהיגות מתפתחת מתוך אינטראקציה מתמשכת עם , טענת המאמר היא

והמעגל השני , המעגל הראשון הוא המעגל המיידי הקשור לסביבה הקרובה של המפקדים: המושפעת משני מעגלים



אירועים משבריים , יחד עם זאת. ל בשני העשורים האחרונים" בזיקה לתמורות שהתחוללו בחברה הישראלית ובצהנוצר

  . כמו מלחמה חושפים ומבליטים מערכת תפישות והתנהגויות שהתקיימו גם לפניהם

  

המעגל (במאמר זה תשמש מלחמת לבנון השנייה כמקרה בוחן כדי לבדוק את סביבת הפעולה המיידית של המפקד 

קיימות שתי סיבות לבחירה במלחמת לבנון השנייה ). המעגל השני(תרבותי הרחב יותר - ואת ההקשר החברתי) הראשון

מעבר פתאומי בין מצבים מבצעיים שונים . ארגונים נבחנים בצורה טובה כאשר הם במצבי משבר, ראשית. כמקרה בוחן

סכמות חשיבה נורמטיביות , שיטות פעולה,  הנחות יסוד- הם מגלה שחלק גדול ממאפייני הצבא שנלקחו כמובנים מאלי

, למשל, כך. ההקשר התרבותי והחברתי של ניהול מלחמות בימינו שונה ממלחמות העבר, שנית.  הופכים לגלויים יותר- 

עומדים בבסיס קבלת ) חברתיים, כלכליים, משפטיים(שיקולים חדשים , הצבא חשוף יותר כיום לביקורת חיצונית

שמלחמת לבנון השנייה מהווה כר , מכאן. בנושאים כמו ביצוע משימות ודרכי ההגנה על הכוחות, לטות הצבאיותההח

  . נוח לבדיקה כיצד הקשר זה קשור להתהוות מנהיגות צבאית

  

בזיקה ביניהם , במסגרת המאמר ננסה להדגים את הדינאמיות שנוצרה במהלך המלחמה בכל אחד מהמעגלים

, בשל ההשתנות המתמדת של שתי הסביבות. ה הזו על פעולת המפקד ועל התהוות המנהיגות שלוובהשפעת הדינאמיק

ומשום כך אין דרך לנבא את התנהגותו וכפועל יוצא את דרך התהוות מנהיגותו ואת , פועל המפקד באי ודאות

  . תוצאותיה

  

-Johnson(כמושג מפתח " ברתיניווט ח"במאמר זה אנו מציעים מסגרת תיאורית חדשה המתייחסת למטאפורה של 

Hanks, 2002; Vigh 2006: 11 .( בעזרת דימוי זה אנו מתוודעים לדרכים בהן בעלי תפקידים שונים מנתבים את דרכם

תוך , זאת. במטרה להגדיל את האפשרויות החברתיות ואת ההזדמנויות שלהם בסביבה חברתית משתנה ובלתי יציבה

התאמה בין לוחות הזמנים של הארגון ומציאת העיתוי הנכון לפעולה ולניהול של , לקיחה בחשבון של שיקולי קריירה

בעיקר אנו מתייחסים למשקלם של מערך ההגיונות החברתיים . עצמם ושל יחידותיהם בתוך רצף פעולות ומשימות

המנחים את האנשים בזמן מלחמה ולמנהיגות כתהליך של התהוות המתקיים בשטח שמתרחשים בו קונפליקט 

טמון בדרך שבה היא מאפשרת לנו לפתח שפה , היתרון בשימוש במטאפורה מסוג זה, כפי שנראה בהמשך. ומלחמה

תחת נסיבות ,  לאורך זמן- במבנים ובתהליכים של גילוי עצמי ,  במערכות יחסים- מושגית חדשה להבנת השינוי 

בוחן המפקד את " ניווט חברתי"מבתהליך התהוות המנהיגות המתפתח כחלק . המאופיינות בחוסר ודאות גבוה

  . המדומיינת- הסיטואציה הממשית והמיידית ואת הסיטואציה העתידית

  

אנחנו מתבוננים על האופן בו , במקום להתייחס למנהיגות ככוללת מאפיינים מהותניים וקבועים, במילים אחרות

 אך אנו נתקדם צעד אחד קדימה .מפקדים מתפתחים כחלק מהמאפיינים והשינוי של היחידות אליהם הם משתייכים

מעבר לגישה התהליכית ותיאוריות המנהיגות שצמחו בעשורים האחרונים על מנת להבהיר את האופן בו המנהיגות 

  .משולבת ומתפתחת דרך מכלול נסיבות חברתיות וארגוניות רחבות יותר, המתהווה דרך פעולות ויחסי גומלין

  שיטה

נתוני המחקר נלקחו . יונות שנערכו עם מפקדים סדירים בדרג הטאקטי המבצעיהדברים שיובאו כאן מסתמכים על רא

 שנטלו חלק בקרבות במהלך - ד "מ ועד דרגת מג" מדרגת מ- מראיונות עומק שבוצעו עם שלושים ושמונה מפקדים 



ם שאלות במהלך הראיונות נשאלו המרואייני. 2007 למרץ 2006הראיונות נערכו בין נובמבר . מלחמת לבנון השנייה

לדילמות שאירועים , )כפי שנתפסו על ידם(פתוחות שביקשו מהם להתייחס לאירועי מפתח שהתרחשו במהלך הלחימה 

  .אליהם נקלעו, לשחקנים שנטלו חלק בהם ולמצבים של חוסר ביטחון בתוך האירועים, אלו יצרו

נושא שיסייע ליצירת תשתית לניתוח בחלק הראשון יוצג רקע תיאורטי ל: המאמר עצמו מחולק לשני חלקים עיקריים

  .הראיונות שיובאו בחלקו השני

ובמערכת , הראיונות מפורקים לאמירות נבחרות שמטרתן לסמן את הניווט החברתי של המפקד בסביבה המשתנה

 ובין - " אחרים משמעותיים"היחסים המורכבת שבין הסיטואציה המיידית במצב הלחימה ויחסי הגומלין עם 

  . תרבותית שהיא רחבה יותר אך אינה מאפשרת להתעלם ממנה- חברתיתהסיטואציה ה

ומחייבים לנקוט משנה זהירות מפני , הקטעים שנבחרו מתמקדים בהיבטים שונים של המנהיגות הצבאית בזמן לוחמה

מצבים בהם אנו עושים שימוש יתר במסגרות תיאורטיות שונות המנתחות את האופן בו מנהיגות מתפתחת באמצעות 

  . חיבור בין רמת המיקרו לרמת המאקרו או שימוש במונחים של הצלחה וכישלון, לבים סדורים וקבועיםש

  ההקשר המחקרי

אשר עשתה שימוש במודלים קלאסיים של , בספרות המחקרית ובבתי ספר צבאיים ברחבי העולם נקוטה היתה גישה

מודלים אלו פותחו במהלך . וימת קיימת גם היוםגישה שבמידה מס, )1989, רוזנטל; 1989, זכאי ורוזנטל(מנהיגות 

מלחמה ; מלחמה שבה הלחימה מתרחשת בחזית המרוחקת הן פיזית והן חברתית מהעורף: מלחמה קונבנציונאלית

יש למפקדים מונופול כמעט מוחלט , להוציא שמועות, מלחמה שבה; שבה המפקדים נמצאים במרכז הסביבה המבצעית

אבא "מלחמה שבה המפקדים משמשים מהרבה בחינות כ; כמו גם גישה למקורות אלו, נםעל מקורות המידע ועל תוכ

הלחימה מתוארת לרוב באמצעות התייחסות למשתנים , בספרות מחקרית מסוג זה. של הכוחות הלוחמים" ואימא

ה ממציאות משתנה ולחץ כתוצא, )רעב, מחסור בשינה, קור, חום(לחץ גופני , )פחד, סכנות קיומיות(המייצרים לחץ נפשי 

במסגרת המודלים הללו נידונים ההיבטים הפסיכולוגיים וההנעתיים ). עצימות גבוהה מול ישיבה בחוסר מעש(

תפקידו כמתווך בין נתוני הקרב להערכת , תרומתו לבניית רוח הלחימה של הלוחמים בטרם הקרב: במנהיגות המפקד

מודדות של הלוחם עם הלחצים המופעלים עליו בשדה הקרב המצב של הלוחם ויכולתו להשפיע ולעצב את אופן ההת

ספרות זאת מתמקדת בהיבטים הפסיכולוגיים של התפקיד המנהיגותי אולם אינה ). 228: 1999, גל(ועם אימת המלחמה 

מספקת מסגרת מושגית המתבוננת על תהליך התהוות המנהיגות כמתרחשת בתוך הקשרים ויחסי גומלין שבין נסיבות 

  . מוסדיים או חברתיים, ארגוניים:  והמעגל הצר שבו נמצאים המפקדים לבין הקשרים רחבים יותרמקומיות

  

מציעים החוקרים התבוננות רחבה , בספרות המחקרית שפורסמה במהלך שני העשורים האחרונים ואף למעלה מזה

אינם אפקטיביים , וסגנונו גויותיוהתנה, גילו חוקרים שתכונות האופי של המנהיג, למשל, כך. יותר על תופעת המנהיגות

, הטכנולוגיה העומדת לרשות המבצעים, אלא תלויים בגורמים כמו טבע המשימה, באותה מידה תחת כל הנסיבות

גישות מצביות אלו מדגישות את , אולם). Fiedler & Garcia, 1987(מאפייני המונהגים ורמת הלחץ בסיטואציה נתונה 

.  רמת העקיבות הנדרשת בין התנהגות וסגנון המנהיג לבין משתנים הקשרים- ם הצורך לבצע התאמה בין משתני

Osborn 2002 :798( ועמיתיו, .Osborn et al ( היא . מנהיגות משובצת בתוך הקשר"הולכים כברת דרך נוספת ומציינים כי

המשך הם מציעים ב. משתנה גם המנהיגות, כאשר הסביבה משתנה..". מובנית חברתית בתוך ההקשר ומתוך ההקשר

חוקרים אחרים הדגישו . הקשרים הנעים מסביבה יציבה לסביבה כאוטית. ארבעה הקשרים רלוונטיים לחקור מנהיגות

כך . את הקשיים איתם צריכים להתמודד מפקדים המובילים מערכות אורגניות בנסיבות של שינויים מהירים ותכופים



 מציין שכוחות שיטור מתלבטים בין ביצוע משימה Janowitz בעקבות )Shamir & Ben-Ari, 2000אצל , 1990(למשל גל 

לבין הצורך באכיפה מהירה של הסדר , של שמירה על שלום באמצעות שימוש במספר קטן ככל האפשר של כוחות

לפעמים (היכולת לעבור ממצב של שמירה על שלום למצב לוחמה ולהפך . המחייב שימוש בשיטות הצבאיות המקובלות

מלחמת "ניסוח עכשווי לרעיונות אלו מתייחס למה שמכונה . מציב אתגר למנהיגות הצבאית) ת אותה משימהבמסגר

 ,Krulak( מונח שנטבע על ידי מפקד קודם של חיל הנחתים האמריקאי - ") Three Block Warfare" ("שלושת הבלוקים

שמירה , שיטור, החל ממשימות הומניטאריות, המונח מאפיין נסיבות שבהן הכוחות נוטלים חלק במגוון משימות). 2000

מה שחשוב . אשר מתרחשת לעתים בתוך שטח של שלושה גושים עירוניים, ואכיפת שלום וכלה במלחמה חזיתית

למשל תקיפת (' מעבר ממצב א: לדוגמה, במצבים אלו הוא היכולת של המפקדים לסגל לעצמם דפוסי תפקוד משתנים

אך לא די בשרטוט תרחישים ). ל התמודדות עם אזרחים מבלי לעשות שימוש בנשקלמש(' למצב ב) כוחות מזוינים

תיאורים אלו ממשיכים להעלות שאלות לגבי מנהיגות כתהליך שמתהווה , ראשית. שכאלו והבאת הקשיים שהם מעלים

, שנית. שימהגילויי עצמי ומכוונות כללית למ, על ידי פעולות של ניסוי וטעייה, במצבים של חוסר ודאות מתמשכת

תיאורים אלו אינם מספקים מסגרת תיאורטית מושגית לקשרים שבין הנסיבות המקומיות במעגל הצר שבו מצויים 

  . מפקדים בדרגים הטקטיים לבין השינויים החברתיים והתרבותיים במעגל הרחב

  תיאוריות שונות של מנהיגות

 כי בקרב החוקרים קיימת הסכמה שמנהיגות סובבת )Northouse) 2004:3טוען , באחת הסקירות שפורסמה לאחרונה

היא מתרחשת בהקשר קבוצתי , היא כוללת מרכיב של השפעה, המנהיגות היא תהליך: סביב ארבע תמות עיקריות

במאמר נציג את גישתנו בעזרת סקירה קצרה של ההתפתחויות ? אך כיצד התגבשה הסכמה זו. ומכוונת להשגת יעדים

  .Northouseהתפתחויות שיצרו את הקונצנזוס עליו מצביע ,  המנהיגותהאחרונות בתיאוריה של

  

היו אלו מנהיגים בודדים שתפסו , שהתפתחה במהלך המחצית הראשונה של המאה העשרים, על פי הגישה הקלאסית

נטה להניח שניתן לזהות תכונות של מנהיגים ולהשתמש בהן , המחקר המדעי שהתפרסם בשנים אלו. את מרכז הבמה

גישה שהתפתחה בשלב מאוחר יותר הסיטה את הדגש ממאפייניו ). Bolden, 2004: 9(תהליכים של מיון וקידום ב

חוקרים ). Hersey & Blanchard, 1977; McGregor, 1960(האישיים של המנהיג להתבוננות על התנהגותו וסגנונו האישי 

 אינם יעילים באותה מידה תחת כל הנסיבות אלא סגנונו האישי והתנהגותו, אחרים הראו כי תכונותיו של המנהיג

אולם המשגות אלו אינן , )Fiedler & Garcia, 1987(או תכונות המונהגים , ניסיון, תלויים במשתנים כמו טבע המשימה

עושות חסד עם תפיסות הרואות את האופן שבו מתגבשת ומתעצבת המנהיגות בצורה תהליכית יותר ועם מחקרים 

 Shamir et al., 1993; Shamir, 1991; Shamir(  ועמיתיוShamirכך למשל . ם ביחסי הגומלין של המנהיגותנלווים אשר דני

et al., 2000b( מוסיפים לעניין זה באמצעות הטענה כי התנהגות המנהיגים משפיעה על הדימוי העצמי של המונהגים .

של " כריזמה"או ב, "חזון"ב, "שינוי"מתמקדות ב למשל אלו ה- אולם תיאוריות מאוחרות יותר של מנהיגות ארגונית 

.  מבליטות את תפקידם של המנהיגים כמי שמספקים משמעות לחברי הארגון- ) Bass, 1985; Sashkin, 1988(המנהיגים 

מעוצבים לפי התנהגות מנהיגיו והדרך שבה הם בוחרים להביע את , הן גורסות כי הערכים והחזון שמהם בנוי הארגון

  . עצמם

  

אין לבחון את התפתחות המנהיגות אך ורק בהיבט , לפי תיאוריה זו. התפתחה תיאוריה של מנהיגות מבוזרת, מקבילב

יש להגדיר מנהיגות ביחס למערכת היחסים שבין , תחת זאת. הידע שלו והכישורים שלו, הפסיכולוגי הצר של המנהיג



במקום להתמקד , במילים אחרות). Bennet et al., 2003(והסביבה , אלו ההולכים בעקבותיהם, המפקדים השונים

מנהיגות מבוזרת דגש על האינטראקציה של הקבוצה או רואה במנהיגות רשת , במנהיגות כתהליך שצומח מהיחיד שמה

זוהי צורת מנהיגות ללא גבולות מוגדרים אשר מעלה את השאלה ביחס . של בודדים הפועלים סביב רעיונות משותפים

יתרונה הגדול של גישה זו נעוץ בעובדה שהיא ). Bennet et al., 2003: 7( מנהיגות מהדפוס הזה לחברה שבה קיימת

אולם גם גישה זו נוטה עדיין להתמקד בשחקנים בודדים . מבליטה את המנהיגות ככזו שמתפתחת באופן שיתופי

  . ובדינאמיקה הקיימת בתוך הארגון

  

גישה המבקרת את התיאוריות הרבות הבוחנות את ) Uhl-Bien et al., 2007( ועמיתיה Uhl-Bienלאחרונה פותחה על ידי 

החוקרים מעלים מודל המבוסס על תיאוריית המערכות . המנהיגות בהתאם לקריטריונים רציונאליים וביורוקרטיים

ניהם רשתות דינאמיות של סוכנים בלתי פורמליים המנהלים בי, מודל של מנהיגות במצבים של אי ודאות: המורכבות

מושם דגש על מנהיגות כמתהווה בתוך דינאמיקה רשתית , כמו בגישה של מנהיגות מבוזרת, באופן שימושי. אינטרקציה

התובנה הניצבת מאחורי . בין כוחות שונים ולא רק כמתהווה בעזרת פעולותיהן הכריזמטיות של בודדים, מורכבת

. בסביבה הנתונה בשינוי מתמיד,  כיצד פועלת המערכתתיאוריה זו היא הרצון להתריע בפנינו שקיים קושי לחזות

אך בסופו של דבר תיאוריה זו היא . השינוי מתבטא בהתהוות של נסיבות המאופיינות בחוסר ודאות, במונחי מנהיגות

שכן מטרתה העיקרית להראות כיצד מסוגלת מנהיגות לסגל דפוסי פעולה חדשים של ארגונים לסביבה , מעשית מאוד

    .מורכבת

ומזהות , שתי התיאוריות האחרונות תהליכיות יותר והן רואות במנהיגות את היכולת לייצר משמעות ולתת כיוון, למעשה

אך עדיין חסרה מסגרת המפרטת את הדרך שבה גורמים ). Bolden 2004: 13(מנהיגים בהתאם ליחס שלהם לאחרים 

הן ברמת המיקרו והן , סביבה משתנה וקשריםשנמצאים בתהליך התפתחות בתוך הארגון מתקשרים לנושאים של 

  . ברמת המאקרו

. המנסה לספק מענה לכמה מהקושיות האלו,  מביאים גישה נאו ממסדית)Ogawa & Bossert) 1995:48החוקרים 

שוכנת בתוך מערכת היחסים שבין נושאי "מגדירה מנהיגות כמי ש, כמו של רבים מהוגי התיאוריות האחרונות, גישתם

אינטראקציות ולא הפעולות עצמן הופכות להיות אבן הבניין "וכי ה" שפיעה על הלגיטימיות של הארגוןמשרות ומ

היא האמצעי אשר במסגרתו מתפתחים המשאבים וההשפעה ) לדבריהם(אינטראקציה . העיקרית של מנהיגות מאורגנת

ו מותחת ביקורת על רוב התיאוריות חשובה לא פחות היא הדרך שבה גישה ז). Ogawa & Bossert, 1995: 50" (מתרחבת

המצדדים . הממוקדות במטרה מוגדרת, של הארגונים כישויות רציונאליותאותן היא מאשימה בתפיסה , של המנהיגות

 -בגישה זו טוענים כי דרך יעילה למחקר טמונה בשינויי הדגש והתמקדות בדרך שבה ארגונים ללא כל מטרה מוגדרת 

,  שואפים לשמור על הישרדות הארגון באמצעות אספקת מענה לסביבה של הארגון- עסקי בייחוד אלו שמחוץ למגזר ה

מרכיב מרכזי במנהיגות טמון בהבנתנו כיצד יחסי , הם מציינים כי מנקודת מבט תיאורטית. המבוסס על לגיטימיות

תובנה זו הולכת . גוןהגומלין בין המנהיגים לבין אלו שהולכים בעקבותיהם מתקשרים לציפיות ולדרישות מחוץ לאר

כברת דרך נוספת להסברת הסיבות שבגינן יש לראות במאפייניהם החיצוניים של הארגונים חלק בלתי נפרד מהדרך 

  .שבה מתהווה מנהיגות

  "ניווט החברתי"התאמת המודל של ה

גות מיטיבה לשרטט את התהליכים בהם מנהי, המתייחסת למנהיגות צבאית ברמה הטאקטית, הספרות המחקרית

ניהול והעברת , משמעת, בניית אמון, התמודדות עם רגשות מפקדים וכפיפים, התמודדות עם מצבי משבר: מעורבת

שהדגש בחלק , ללא ספק, ניתן לטעון. המורל והלכידות, יצירת משמעות וניהולה וכן גם השפעה על המוטיבציה, מידע



  . מספרות זו הוא על מנהיגות כתהליך

האתגר איננו מסתכם בהוספת פעולות ופעלים חדשים לתוך התיאוריות של המנהיגות כמו , ואך מנקודת הראות שלנ

או שיתוף פעולה או בהבנה של האופן בו מנהיגות בדרג הטקטי מיישמת את אותן פעולות , המצאה, ניהול משא ומתן

ים ומערכות היחסים שבין האתגר הוא להמשיג את מערכת הקשר, למעשה). Kolditz, 2007(תחת תנאים של סכנה ולחץ 

ולקשר אותם להתפתחויות ) כפיפים ועמיתים מקבילים, מפקדים ממונים" (אחרים משמעותיים"המפקדים לבין 

מוסדיים ,  ארגוניים- לבין הקשרים נרחבים יותר , המתקיימות בסביבה המקומית בה המפקדים מוצאים את עצמם

המבליטה את הדרך בה " ניווט חברתי"ת שימוש במטאפורה של אנו מציעים לעשו, כפי שציינו בהקדמה. וחברתיים

במטרה לשפר את האפשרויות החברתיות שלהם ואת " נתיבי החיים"שחקנים חברתיים מדמיינים ומוציאים לפועל את 

כתהליך ' ניווט' יש להבין את המושג )Vigh) 2006כפי שמסביר . סיכוייהם בסביבה חברתית משתנה ובלתי יציבה

  :בתוך סביבה ושטחהמתרחש 

  

, מאפשר לנו נגישות אנאליטית לעובדה שניתן להבין את עולמנו החברתי מבפנים" סביבה חברתית"בעוד שהמושג 

שני המושגים יחדיו מתייחסים . מפנה את תשומת לבנו לכך שהטופוגרפיה משתנה כל הזמן" שטח"הרי שהמושג 

לפרקים חלקה וזורמת ובזמנים , טופוגרפיה חברתית משתנהלכוחות החברתיים המשפיעים על חיינו ככאלו אשר הם 

  ).p.12(הפכפכה ובלתי יציבה , אחרים גועשת

  

מכיוון שהוא מאפשר לנו לראות כיצד בעלי תפקיד , ראשית. מעניק סיוע להבנת הפעולה החברתית" ניווט"המושג 

מתווים אסטרטגיה ומתקדמים ללא , תיביםאנחנו מתכננים נ. שונים מנווטים בעת ובעונה אחת את המיידי ואת המדומה

ניווט לוקח , שנית). Vigh, 2006: 13-14; Evans & Furlong, 1997(הרף לעבר יעד שכשלעצמו עשוי להשתנות ללא הפוגה 

אבל קצב מאמץ הניווט תלוי , כך שלמעשה כולנו מנווטים. בחשבון שינויים חברתיים וסביבה חברתית בלתי יציבה

איבוד הדרך וניסוח מחדש של , מעתק לא רצוני, ניווט חברתי כולל בחובו מעקפים. וי החברתיבמהירות של השינ

  . הטאקטיקה ונתיבי ההתקדמות

  

אנחנו מציעים לשלב את המטאפורה של ניווט חברתי עם נקודת מבט תיאורטית נוספת כך שניתן יהיה , יחד עם זאת

" סוכן"לבין " מבנה"בחנה הקלאסית בתיאוריה החברתית בין אנחנו מתייחסים לא. לפתח מסגרת מושגית רחבה יותר

כפי , הבחנה זאת. או למידה בה שחקנים חברתיים יכולים לבחור או להתנהג באופן עצמאי במסגרת מבנים קיימים

, פעילויות אנושיות יכולות להיות מוגבלות על ידי מבנים"מתמקדת בדרך שבה , )Turner) 2005:406שניסח זאת בשעתו 

באמצעות פעולות בנסיבות , במילים אחרות". עוד שמבנים ניתנים להרכבה מחדש על ידי פעולות של פרטיםב

רלוונטים על מנת להסביר מדוע מבנים " סוכנים"ה, אם כך. מבנים חברתיים רחבים משועתקים ומופקים, ספציפיות

מציאות חברתית ומבנים חברתיים , אחרותבמילים . חברתיים משוחזרים כהעתק של נורמות תרבותיות או ויסות מוסדי

, באופן יותר כללי. מגבילים ומאפשרים הזדמנות לפעולה חברתית, אשר נוצרים כתוצאה מאינטראקציות קודמות

 :Turner, 2005(ארגונים חושפים מבנים אשר משקפים את תבנית התרבות ואת ההסדרים המבניים שבבעלות הממסד 

ערכים המפרטים מה טוב , רעיונות כיצד לתמרן את הסביבה,  טכנולוגיית מידע- ה התרבות של החבר, למעשה). 417

 מתורגמים לתוך התרבות הממסדית ומשם לתרבות - היסטוריה ופילוסופיה , ומה רע לצד טקסטים של מיתוסים

 המספקת את הפרמטרים התרבותיים למקרים של מערכות יחסים ומפגשים שיתרחשו פנים מול פנים, היחידתית

)Turner, 2005: 415-416 .(  



  

משתלבים , המתמקדים במנהיגות, האתגר הוא לשרטט כיצד מפגשים פרטניים בין מפקד לפקודיו, בנוגע למחקר זה

משתלבות במסגרת רחבה יותר , בתורן, כמו למשל יחידות צבאיות אשר) meso-level(במבנים ובתרבות ברמת הביניים 

. ב בתורו משתבץ כחלק ממגמות תרבותיות ותהליכים חברתיים רחבים יותרואשר שו, של התחום הצבאי המוסדי

מביאים לידי , עקרונות יסוד ותבניות לפעולה, אשר מספקים משאבים, החשיבות של ההקשרים הארגוניים והמוסדיים

ביע על מצ, למשל, )Popper ) 1996:17.ביטוי את המאפיינים הייחודיים של יחידות העוסקות בלוחמה בדרג הטקטי

נושאים , למשל, מנהיגים צבאיים: הבסיס המוטיבציוני השונה וחוקי המשחק ביחידות לוחמות לעומת ארגונים עסקיים

 Shamir. תפקוד רגשי גבוה בהתחשב בסביבות השונות שבהם אמורות יחידות אלו להוציא לפועל את משימותיהם

יינים כי בעוד שהספרות הארגונית מגלה עניין רב בשאלה הם מצ. מפתחים הבנה זו) Shamir et al., 2000a(ועמיתיו 

: הרי שרק מעט שימת לב מופנית ליכולת ההשפעה בכיוון ההפוך, כיצד מנהיגים יוצרים ומשמרים תרבויות ארגוניות

  . ההשפעה של תרבות הארגון על דפוס המנהיגות

  

 שתשפענה על התנהגות המפקדים סביר, כיוון שתרבויות שונות מתבססות על מודלים מנטאליים משותפים

, הדרך שבה מנהיגים נתפסים על ידי הממונים עליהם, לדוגמה(בתחומים שנחשבים לגיטימיים ורצויים בתרבות 

ועל תגובתם של , על הפרשנויות והייחוסים שאנשים מייחסים להתנהגויותיו של מנהיגם, )עמיתיהם וכפיפים

  ). p. 68( מיםהאנשים לסגנונות או לדפוסי מנהיגות מסוי

   

הבנות אלו מכוונות לכך שנשים לב לצורות בהן המנהיגות במהלך מלחמת לבנון השנייה התייחסה למודלים 

השתלבו בקונטקסט נרחב יותר של , בתורם, וכיצד אלו" נשאו עמם"המנטאליים המשותפים שהמפקדים והכוחות 

נה רק מטאפורה נוספת לתיווך אלא היא מעצבת את המטאפורה של ניווט חברתי אינ, בהקשר זה. ארגונים ומוסדות

 micro-meso-macroלכוחות החברתיים וההתפתחות החברתית של הקשרים ברמות " סוכנים"נקודת ההשקה שבין 

  .ומאפשרת לנו לשרטט בצורה ברורה יותר איך מנהיגות מתהווה ומתפתחת במסגרת המפגש בין כוחות חברתיים אלו

  

יובא ,  ולעמוד על תהליך התהוות המנהיגות כפי שזו באה לידי ביטוי במלחמת לבנון השנייהכדי להדגים את כל אלה

הדברים יוצגו ראשית בהקשר של המסגרת הצבאית וסביבת . בעמודים הבאים ניתוח של דברי המפקדים בדרג הטאקטי

  . הפעולה המיידית של המפקד ורק אחר כך בזיקה לסביבת הפעולה הרחבה יותר

  כגילוי עצמי וכהישג חברתי מנהיגות 

תופעה שכנראה מתקיימת בקרב מפקדים . הרעיון של מנהיגות כתהליך של התהוות כרוך בתופעה של גילוי עצמי

  : אחד מהמרואיינים התייחס לתהליך של גילוי עצמי באופן הבא. בכל מקום ובכל עת) וחיילים(

אתה . כאילו מחלקה, עם עוד טנק, משימה לבדמצב ששולחים אותך ל(...) תכלס הייתה הרבה עצמאות שמה 

  . יש גם דברים שקשורים לצבא וגם אתה יודע דברים. מתפתח מזה ויש דברים שאתה מגלה בעצמך

  )מ בגדוד שריון"מ(

  

אחד ההקשרים היה ". הקשר"אולם את ההיווצרות של גילוי עצמי ניתן להבין אך ורק במונחים תהליכיים המערבים 

בקטע הבא מספר מפקד איך בעקבות המעבר מלוחמה בשטחים למצב של לחימה . וגי הלוחמהתפיסת השינוי בס

המפקד דורש משמעת באמצעות , בדוגמה שלפנינו. אינטנסיבית משתנות הדרישות מהחיילים וההוראות הניתנות להם



  :הקפדה מחודשת על כללי בטיחות

   

ואני דרשתי מהמפקדים להחזיק את החיילים , ודםאחד הדברים הקשים במלחמה זה לחזור לשגרה של מה שהיה ק

אם עד עכשיו נכנסת ועישנת מטר מהטנק ועכשיו אני דורש מהם , זאת אומרת. ולחיילים היה מאוד קשה עם זה, קצר

לפני יומיים ? מה הוא רוצה? פתאום הם אומרים מה הוא מפגר, לפי הוראות בטיחות, להתרחק עשרה מטר מהטנק

  .הדרישות שלי מהמפקדים גרמו לחיילים קושי רבו. עישנו ליד הטנק

  )פ בגדוד שריון"מ(

   

זהו אינו מצב מובטח אלא . כדי לקבלו יש לעבוד עליו באופן מתמיד. אינה משאב הניתן בירושה, יודע כל מפקד, משמעת

, בקריםמשמעת היא אחד התחומים בהם המנהיגות נבחנת חדשות ל. הישג הנשמר באמצעות יחסי גומלין מתמשכים

  . ולפעמים קוראים עליה תיגר, מתנהל סביבה משא ומתן

הקטע הבא מדגיש את האופן בו תופעת המנהיגות כרוכה באפשרות מתמדת למשא ומתן ומעמידה בסימן שאלה את 

  :קיומה של הסמכות

  

חוק מדי בלי שהתקדמנו ר, לדעתו, הוא חשב. פ רצה לעצור"המ(...) לעצור הכול , פתאום אומרים לנו לעצור הכול

  . ואני שומע הכול בקשר(...).סיוע 

וככה מתחיל להתפתח ביניהם , אני לא מוכן להמשיך, והוא אומר לו, ט עולה מולנו והוא אומר בסדר תמשיכו"המח

כי . ט שעלה מולו בקשר"והמח, פ זה שהיה צמוד אליי"המ. פ"ט למ"בין המח, כשכולם שומעים, הריב הרציני בקשר

הוא אמר שלדעתו התרחקנו מהמקורות שלו ומהכוח המסייע ואנחנו . ם ואופן לא היה מוכן להמשיךפ בשום פני"המ

(...) יש לנו , ק התחיל להגיד לו אל תהיו פחדנים"ואז המט(... )מתחלקים לכל הכיוונים , מצאנו את עצמנו בתוך ואדי

, ששומעים את זה בקשר, כל החיילים שלופ מול "אבל להביך את המ, כן, התחיל כאילו לא יודע אם להשחיל) והוא(

  .'מולי באדום'פ "ט אמר למ"המח(...) ואז הוא אמר לו 

  )מ בגדוד שריון"מ(

  

הציטוטים . מ את יחסי הכוחות הבעייתיים כאמור במצבים בהם מאותגרת ההיררכיה"מבין המ, בעקבות השיחה ששמע

שיש לרכשו באופן תמידי גם במצבים שבהם קיימת השונים מספקים לנו קורטוב של הבנה לגבי המנהיגות כמשהו 

הרי שאי אפשר להבין , אך בעוד שפסקאות של גילוי עצמי מבליטות את ההיבט התהלכי של המנהיגות. סמכות רשמית

האתגר הוא לקשר תהליכים אלו . מבלי להבין את ההקשר הארגוני בתוכה היא פועלת, של גילוי עצמי, תהליכים אלו

   .יותרלהקשרים רחבים 

  החלפת דיסקט

  "מדומיינות"ומלחמות " אמיתיות"מלחמות 

נראה כי התהליכים הכרוכים באופן בו המרואיינים התמודדו עם מלחמת לבנון , במסגרת התבנית שתוארה עד כה

בדוגמה הבאה מפקד מחלקה מחטיבת חיל . השנייה מלמדים על אי הוודאות והבלבול הכללי אשר אפיינו את העימות

ואתה לא יכול לאפשר לו לצאת בגלל שאתה לא מסוגל להבחין ] בית[כאשר מפקד הפלוגה נמצא בתוך ", מספררגלים 

  ". זוהי הרגשה נוראית(...) אתה עשוי לירות בו ואתה עלול לפגוע בחבר שלך , בין הכוחות שלנו לטרוריסטים



 בסכמות חשיבה מגוונות לשם יצירת ,שנעשה על ידי המפקדים, מניתוח הראיונות עולה כי עימות זה כלל שימוש

מתייחס למבנה התפיסה או המחשבה " סכמה"מציין כי המונח ) 1989(גבע . משמעויות ופרשנויות לעצמם ולאחרים

הסכמה מארגנת את עולם התחושות והגירויים ובאמצעותה יכול הפרט לדעת מה . התנסות וידע קודם, המקבץ ידע

במקרה שלנו סכמות אלו חשובות להבנה משום שהן מספקות . ד עליו להתנהגלמה עליו לצפות וכיצ, מצופה ממנו

המטאפורה שבה . לנקיטת פעולה ביחס לאויבים ולהכוונת הכוחות המשתתפים, מסגרת מושגית לניתוח מצב הקרבות

ונים של או מעבר בין סוגים ש" שינוי דיסקט"משתמשים בדרך כלל בצבא הישראלי כדי לאפיין את אותה תקופה נקראת 

בקטע שלפנינו מדגיש . מה שחשוב במצבים אלו הוא היכולת של מפקדים לסגל לעצמם דפוסי תפקוד משתנים. תוכנה

ההבדל בין עימות צבאי כפי שהוא מתנהל בשטחים : סגן מפקד הגדוד נושא החוזר ונשנה במהלכן של השיחות שקיימנו

  :הכבושים והמציאות של מלחמת לבנון השנייה

  

אתה יודע שאתה , אתה שולט, זאת אומרת אתה מרגיש די בטוח, ש אתה מרגיש שאתה בבית"בד באיוכשאתה עו

אתה מרגיש תחושת בטן כזו של , גם אם נפגעו שם אנשים, אתה מכיר את המקומות, אתה יודע שהיתרון אצלך, חזק

תחושה כזו שאתה כל הזמן על , זה אויב אחר,  זה שטח חדש שבחיים לא היינו בו- כשאנחנו חצינו את הגדר . ביטחון

  אדמה לא יציבה 

  ).ד בגולני"סמג(

  

אשר אותה הם , מצאו המפקדים חוסר התאמה בין הסכמה של עימות כפי שהתנהל בשטחים הכבושים, באופן מוחשי

המורכבת בעצמה ממספר רב של " (לפי הספר"לבין סכמה של מלחמה קונבנציונלית מדומיינת או מלחמה , מכירים

ברמת , היה המעבר ללבנון יותר מאשר מעבר פשוט, לפיכך). כמו מלחמת יום כיפור או מבצע שלום הגליל, יםתרחיש

היו מעורבים פה תהליכים מגוונים אשר , למעשה. בין שני סוגים שונים של כוחות לחימה שונים, היחיד וברמות הארגון

הובע ונשמר על ידי תורת הלחימה , זיכרון שנוצר. כללו יצירת משמעות המבוססת על הזיכרון של היחיד ושל הארגון

מערכות ההכשרה וידע , תרבותיים וטכנולוגיים נרחבים יותר, התפתחויות ותהליכים חברתיים, מורשות קרב, הצבאית

לאחדים מהמפקדים , למשל, כך. הדוגמאות הבאות מתארות תהליכים אלו. והתנסות הנובעת מהמפגש עם השטח

  :נות טכניותהחלה ההסתגלות בהכ

  

דברים ששמענו עליהם רק (...) ל רימונים "וזה תיקים וזה פק(...) צריך לארגן את הציוד , בינתיים מתארגנים

? ל רימונים היום"מי עובד עם פק? ל רימונים"מה זה פק. אבל לא ראינו אותם באמת כי לא עובדים איתם, בתיאוריה

כי הם אף , החיילים לא ידעו להשתמש בציוד שהביאו להם(...) לה וזה כולל תיקי לאו ודחפו המון המון חומרי חב

(...) אני לא יריתי אף לאו , אף חייל אף פעם לא ירה עליו, פתאום נותנים הרבה מאוד טילי לאו. פעם לא ראו אותו

  . לזרוק רימון לא יצא לאף חייל מאז הטירונות

  )מ בגדוד נחל"מ(

  
  :יאצל מפקד אחר קשור ההיבט למצב הפיז

  
אתה לא , אני אומר לך(....) אני לא בניתי פה את החיילים שלי למלחמה (...) הרגשתי שלא ככה נכנסים למלחמה 

זה דבר שצריך . שבן אדם ייקח עכשיו תיק וילך איתו בלחימה, יכול לצפות שבן אדם שבחיים שלו לא סחב תיק

הייתה הליכה (..) ות מבצעית כבר הרבה הרבה זמן ה שלא ירו בפעיל'וזה סיבולת וזה חבר, לתרגל אותו הרבה מאוד



  . אנשים התייבשו(...) באמת , אנשים לא היו מוכנים לזה. עם המון משקלים, מאוד מאוד קשה

  )ל"מ בגדוד נח"מ(

  

כאשר הוא נכנס אל קריית שמונה , בריאיון אחר מספר מפקד כיצד נפל לו האסימון שמדובר פה במצב מלחמה

  : ופתאום הבין שהעימות הנוכחי מתרחש בתוך אוכלוסייה אזרחית,  כדבריו"בטירוף", המופגזת

הכול באמת נחמד ושקט ואתה נכנס אל תוך , מזג האוויר, יפה, נחמד, הכול פסטורלי, אתה מגיע מאזור השומרון

ירים הם מחז, אנחנו יורים. מטווחת ארטילריה בטירוף) אשר(, של כל הגזרה שם, התופת הזאת של קריית שמונה

כי כשהגעתי איזה , זה גרם לי להבין שההורים שלי נמצאים כרגע בסכנה הרבה יותר גדולה ממה שאני נמצא(....) 

) (...) בקרית שמונה(הבנתי שזה הרבה יותר מטורף כאן , הגעתי להורים, סוף שבוע אחד מתוך כל המלחמה הזאת

כל מה שמסביב גורם לאיזו שהיא תחושה , ת הצבאכל כוחו, כל הרעש, גם אם לא נפלו קטיושות, כל מה שמסביב

  (...)יש פה מלחמה , כזאת כבדה

  )פ צנחנים"סמ(

  

מרואיינים רבים הדגישו את . תיארו המפקדים התנסויות שהיו שונות מאלו להן הורגלו בעבר, בספרם לנו את שהתרחש

  :התיאור הבא הינו אופייני. כמות הנפגעים המעורבים בקרבות

  

גם . ש בכל הלחימה שלנו תמיד יצאנו מנצחים"באיו. היה כמות הפצועים וההרוגים, ש"הכי גדול מאיו ,באמת, השוני

בחזרה ללא [גם של להגיע , גם של להרוג אנשים. ש"הצוות שלי באופן אישי יצא עם כמה הצלחות ממש יפות באיו

ים באמת מתחילים להבין שזו באמת ואנש, הורגים ושם הורגים] במלחמת לבנון[אבל מסביבנו פה ] (...) נפגעים

וההסתכלות הייתה בהתחלה , ש"זה היה השינוי הכי גדול לעומת איו. כשנהרגים לך עוד ועוד אנשים, מלחמה

  . לחלוטין' בייל לא עשו סוויץ'זאת אומרת עד האירוע של בינת ג. אפאטית

  )צ צנחנים"מפק(

  

  :מבצעיתמרואיין אחר הדגיש את האופן בו מבצעים את המשימה ה

  

, יורים על הבית עד שהוא יוצא החוצה, (...)כי בדרך כלל בבית עם מבוקש ישר עושים , ש זה אחרת"בלחימה באיו

דבר שלא קרה לי אף , ופה נלחמנו לחימה שהיא בתוך בית(...) השאיפה היא לא להיכנס לבית . מחכים שהוא יצא

  " פעם מכאלה טווחים

  )ל"מ בגדוד נח"מ(

   

היה בין סכמות , השינוי התפיסתי בתחילת מלחמת לבנון השנייה) כמו לחיילים(דגישים כי עבור המפקדים קטעים אלו מ

המפגש בן סכמות ). Boene, 1990(או יותר , היתקלויות מקומיות אלימות בין שתי קבוצות חמושות, לחימה שונות

תהליך זה .  פעולה חדשות לעצמם ולאחריםפרשנויות ופרקטיקות, הלחימה השונות הצריך את המפקדים לייצר חיבורים

יש לזכור . עם מפקדיהם אך גם עם סביבתם, התקיים בתוך מארג של אינטראקציות שמנהלים המפקדים עם פקודיהם

במונחים התיאורטיים ". איך לעשות דבר מסוים"שיצירת חיבורים בין הסכמות השונות מחייב יותר מהבנה פשטנית של 

 בין אם הן משימות בתוך ערים או - מפקדים לנווט במקביל בין הנסיבות המיידיות של הלחימה היה על ה, שפורטו כאן



 - בין מה שאנו יודעים  ")Vigh) 2006או כמו שהמשיג זאת ,  ובין התסריטים המדומיינים של המלחמה- פלישת טנקים 

  ". למה שאנו עוד לא יודעים אבל מדמיינים שיקרה- המיידי 

  המצאה והתפתחות 

חזרו ונשנו בראיונות שקיימנו מספר סוגיות אשר התייחסו ליוזמות ארגוניות , וך ההקשר הכללי אשר תואר עד כהבת

  . תפקידים ומבנים במסגרת העימות, המתמקדות ביצירת תפיסות חדשות לכאורה

וי שאותו הוא לחבר בין כל היוזמות הללו לשטח הגל, כפי שכבר טענו קודם לכן, האתגר, מבחינה קונספטואלית

זה שהם , טים"דים ושל מח"של מג, חלק מהבעיות של המלחמה", דים"כפי שאמר לנו אחד מהמג. מנווטים המפקדים

זה הרי (...) יש בקרה מאוד גבוהה על כל מה שקורה . שכל הזמן אומרים להם מה לעשות, ש "רגילים ממה שקורה בבט

תה רגיל לזה שכמעט כל דבר הוא בבקרה ופתאום מרחב א, אתה לא רגיל לזה(...) לא מתאים לסיטואציה הזאת 

  ".תקשיב יש מלחמה, זאת אומרת אף אחד לא אומר לך. הסמכות והאחריות שלך מתרחב ואף אחד לא אומר לך את זה

" ניווט חברתי"במונחים התאורטיים של . מצבים של אוטונומיה מהווים קרקע פורייה לבדיקת גבולות ויצירת יוזמות

  ". נתיבי ההתקדמות"ה טופוגרפיה שהשתנתה וצריך ללמוד לנסח מחדש את הטקטיקה שינקוט ואת ד מזה"המג

תפקיד " ממציא", בשיתוף פעולה עם קצינים ביחידתו, ד בתוך הסיטואציה שנוצרה"אותו מג: כך לדוגמה בקטע שלפנינו

  : לגדוד שלו ויוצר לעצמו תפקיד 

  

אתה מבין שבשביל שתעשה נכון נורא חשוב שתבין מה קורה (...) אתה מבין שיש לך הרבה יותר מחופש פעולה 

הגדירו (...) ולא הגדירו לי , אם לא הגדירו לך את המשימה, עכשיו(...) ואיפה התפקיד שלך בתוך ההתרחשות הזאת 

, גם בפקודות, ובעצם מה שעשיתי זה שהייתי צריך להגדיר לעצמי, לי משימה שאני הבנתי שהיא לא רלוונטית

אני חייב , ללכת ולהגיד בוא הנה, זה שאין לי מטרות(...) וכל מה שזה גרם (....) שימה שהיא לטעמי רלוונטית מ

(...) ועשינו כל יום הערכת מצב ', בוא נעשה הערכת מצב גדודית': ואז אמרנו. אני חייב להביא מטרות. לעשות משהו

בהתחלה ניסיתי להביא מטרות מהפיקוד . להשלים פערכי הבנתי שחייבים פה (...) עשינו גם שני מפגשי חשיבה 

, הלכנו לאוגדות, הלכנו לחטיבות. ומאז ועד סוף המלחמה איפה לא היינו(... ) אבל לא קיבלנו כלום , ומהאוגדה

ושיביאו לנו , אנחנו יכולים לעבוד איתם, תגיד להם שזה אנחנו': אמרתי לו, שלחתי קצין לשם(...) ל "הגענו למטכ

  . והכנסנו את עצמנו לסיטואציות ארגוניות, ועבדנו עם כל העולם. 'מטרות

  )ד"מג(

  

, 2004ׁ( היא לב העניין -  ולא מה שמנהיג כזה או אחר עושה - הפרקטיקה המנהיגותית , במודל המנהיגות המבוזרת

Spillane & Timperley .(ם בתוך היחידה הפעולה המבוזרת מערבת הזדמנות לשיתופי פעולה בין פרטים מדרגים שוני

ד מתאר מתייחסת לא רק למספר הפעולות או לפעולות הנוספות "ישיבת סיעור המוחות שהמג, למעשה. והארגון

בעוד . שהיא פרי פעילות משותפת, שננקטות עלי ידי מפקדים שונים אלא להשפעה הכוללת של הפעילות המתואמת

מנהיגות מבוזרת כרוכה בהתבוננות לגבי האופן בו , וניתן להניח כי מנקודת מבט ז, שאין לנו נתונים בהקשר זה

  ). Bennet et al, 2003 :7(התנסויות מגוונות מתחלקות בין רבים ולאחר מכן מעוצבות יחדיו ויוצרות דינאמיקה משותפת 

  

  : שהוצגה באופן שלילי על ידי אחד מהמרואיינים שלנו אך יחד עם זאת מדגישה יצירתיות, ניקח את הדוגמה הבאה

  



ט אומר "אלא מתי המח, זאת אומרת לא איך אני יוזם יותר לעשות עוד דברים, כל הזמן התעסקנו במה קורה הלאה

כשדיברתי עם כל מיני אנשים שהיו פעם , ללכת להתרעננות, את המושג הזה(...) לנו שאנחנו יוצאים להתרעננות 

שכל המפקדים חשבו כל הזמן על ,  כזה בלחימהזאת אומרת רק אנחנו המצאנו מושג חדש. אין מושג כזה, במלחמות

  מתי אתה הולך אחורה ולא מתי אתה הולך קדימה 

  )ד בחילות היבשה"סמג(

  

המדגימים את , ולאו דווקא במונחים של הצלחה או כישלון אלא במונחים של הסתגלות למצב מלחמה, בניתוח הדברים

וכורכת אותו ביצירת המשגות ותפיסות אשר יוצרות " יציאה להתרעננות"האופן בו מנהיגות משתמשת ברעיון של 

הרעיון היה מבוסס על ניסיון קודם בשטחים , במקרה זה. ומאפשרות לפעול במסגרתה, משמעות חדשה למציאות

, על ידי מפקדים לצורך הישרדות תפקודית" הושאל"הוא . הכבושים שהתאפיין בהפסקות התרעננות קצרות והחלמה

  . וש בתבניות המוכרותכדי להגביר את השימ

  

ייתכן והדוגמאות המשמעותיות יותר התייחסו להבנייה של מסגרות משולבות כמו המסגרות המחברות יחד את חיל 

תכליתיות ובתאימות - המעבר למסגרות משולבות שכאלה הוא תוצאה של הצורך ברב. שריון ויחידות ההנדסה, הרגלים

על יחידות " אחראים"המנהיגים הצבאיים מצאו עצמם לעתים קרובות , כתוצאה מכך. לצורך מילוי משימות שונות

בעיות חדשות כשהשטח , בתורם, מצבים חדשים אלו ייצרו לעיתים. חדשות שלא נמצאו באופן קבוע תחת אחריותם

  . הארגוני אשר בתוכו המפקדים מנווטים הפך חשוף וגלוי

  

ם והם גם לא "יש להם רק, אתה מגיע להנדסה. ודע לעשותר ושריון מאוד ברור ההבדלים וכל אחד מה הוא י"גם חי

אני חשבתי לעשות , פ הנדסה"אני הייתי יחד עם סמ. וגם לא ברור לחלוטין השילוב(..)אז שם היה קשה יותר , רגליים

ובפועל היינו כוח אחד ולא הרגשתי ממש שאני מפקד של אותו , והוא העדיף בצורה אחרת, איזה משהו בצורה אחת

  .כוח

  )פ בגדוד שריון"מ (

  

מערב מספר פעולות תקשורת של , בו משמש המפקד כשחקן מרכזי, תהליך היצירה ואימוץ התפקיד החדש עבור הגדוד

זהו מקרה נוסף שבו מנהיגות כוללת יותר מאשר חשיבה יצירתית או יוזמה . בארגון" אחרים משמעותיים"משא ומתן עם 

היווצרות של קניין משותף של קבוצה ",  את ההיבט השיתופי של המנהיגותהאינטראקציה מדגימה. של המפקד הבודד

  )Bennet et al; 2003 :7" (או רשת של יחידים הפועלים באינטראקציה

  

בעיה נפוצה אחרת התקשרה להופעתם הפתאומית של קצינים מנוסים אשר הגיעו ליחידה ללא שום תפקיד מוגדר ואשר 

" הוצבתי בפלוגה בתור קצין עוזר או קצין בנוסף: "ה אמר לנו מרואיין מהצנחניםבהקשר ז. הועמדו לרשות המפקדים

  :ובהמשך הוא מוסיף(...) 

  

תפסנו . התארגנו שם כמה קצינים והגענו. לא כי קראו לי או משהו. כקצין(...) כשפרצה המלחמה הגעתי לגדוד 

קחו נשק וציוותו אותנו כל , הוא אמר? מה צריך, ד נעים מאוד כי לא הכרנו אותו"אמרנו למג(...) אותם על הגבול 

  . אחד לפלוגה



  )צנחנים, עזר בפלוגה. ק(

  

. יצירתיות או עצמאות, הפעולות שציינו עד כה יכולות להיתפס כמשקפות תכונות אישיות כמו יוזמה, למען הסר ספק

המיקוד . מעויות ארגוניות ומבניותבאופן דומה ניתן להתבונן עליהן גם כגילוי או יצירה של תפקידים חדשים בעלי מש

הרי ) droF (487 :1999אם ניקח בהשאלה דימוי של . על תכונות לא נותן לנו להבין את ההיבט התהליכי של המנהיגות

. נכתב תוך כדי תנועה) מוסיקה(אז מאולתר שבה התסריט 'שמנהיגות במסגרת שכזו היא כמו תיאטרון חובבים או ג

אזורים חדשים בהם צריך , במונחים של התהוות. ה יצרו אפשרויות חדשות עבור מפקדיםהמצבים החדשים של המלחמ

  ".לנווט"לאלתר ו

  שטח חדש, סביבה מתפתחת

חשוב להבין את הדרך שבה השינויים שהתרחשו בנסיבות , בינתיים. אנו עוד נחזור לרמת המיקרו מאוחר יותר

  . פכו להיות מרכיב מרכזי בהתהוות המנהיגותה, תרבותיות במהלך עשרים השנה האחרונות, החברתיות

   

  הנטייה להימנע מסיכון חיי אדם 

ויכוחים . המאופיין בחוסר קונצנזוס על מטרות ועל שיטות הלחימה, מלחמות בנות זמננו מתנהלות בלב הקשר ציבורי

פתחויות המשמעותיות אחת ההת). 264: 1999, שמיר ובן ארי(ציבוריים על נושאים אלה מחלחלים למסגרות הצבאיות 

את חשיבות ההימנעות ). Ben-Ari, 2005(ביותר מתבטאת בנטייה של דמוקרטיות מתועשות להימנע מסיכון חיי אדם 

במקרה . אלא גם בקרב כוחות הקרקע, מסיכון חיי אדם בהפעלה של כוח ניתן לראות לא רק בפעילות של כוחות האוויר

אלא לוקח ברצינות את ההיתכנות , ומי לאפשרות של פגיעה באזרחיםשלפנינו המפקד אינו רק מודע באופן פתא

  : שההתפתחויות הללו עלולות להפוך לקטלניות

  

הוא אומר לי . ואני לא מזהה אותו, והוא לא מזהה אותי. ולאט לאט אני רואה שאנו נכנסים יותר ויותר לתוך הכפר

ואני לא ראיתי אותם עד , מסתבר שהיו לבנונים, ובובינתיים האנשים ברח. אני חושב שהלכתי לאיבוד? איפה אתה

פתאום רואים ; פשוט מלא אנשים זקנים ואז אחד מהם הרים דגל לבן ונערים על אופניים עוברים. שפתאום הם יצאו

ואז אני אומר (...) ואז פתאום נכנס להם טנק לכביש הראשי וכולם מסתכלים . את החיים שלהם, את שגרת החיים

  .  אותיאלוקים ישמור

  )מ בגדוד שריון"מ(

  

הדוגמה הבאה . בעיקר של כוח ישראלי, לעתים קרובות נתקלנו באמירות שנוגעות לנטייה להימנע מסיכון חיי אדם

  : מתארת את השינוי בדפוס התגובה של המערכת אל מול אירוע חטיפת החיילים

חטיפה והכל אז יצאו כל מיני נהלים של בגלל שמאוד חששו שם מפיגוע . גם אקט החתירה למגע הוא מאוד בעייתי

) הם(אז עכשיו , אוקיי. כי הם התקרבו לגדר? איך עכשיו הייתה לנו חטיפה, אמרו טוב(...) איך לשמור על החיילים 

אם אתה רגיל לנסוע בשטחים ואתה רואה , זאת אומרת(....) כביכול מאוד פשוט . לא תהיה חטיפה. לא יתקרבו לגדר

אתה . תה קופץ מהסופה ורץ אחריו באמוק ולא משנה כמה אנשים יש בתוך השוק או בתוך הביתא, מישהו עם נשק

  .נכנס כי יגיעו עכשיו עוד כוחות

  ) ל"מ בגדוד נח"מ(



  

חיילים . הקצין מודע למה שהפכה להיות אחת הדאגות המרכזיות של מפקדים בצבא ופוליטיקאים בכירים בישראל

שהיה שיקול מרכזי , שיקול מסוג זה. אויב למשאב של יחסי ציבור וקלף מיקוח במשא ומתןחטופים הופכים בידי ה

 היה בעל השפעה מעכבת על היכולת -  ובאופן אירוני הביא לפרוץ מלחמת לבנון השנייה - בשטחים הכבושים 

משפיעים על הדרך השיקולים הללו . כפי שממשיך ומסביר אותו קצין, אך מערכת שיקולים זו עוד מתרחבת. המבצעית

  :בה הקצינים רואים את משימתם

בדרך כלל כשיש משימה (...) ' בוא נשמור על החיילים'] חשבנו. [לא הייתה זו משימה שהייתי מתאבד בעבורה, נכון

אז , לא משימה(...) אבל במקרה שלפנינו בגלל שהמשימה הייתה . זהו הבסיס של הצבא, היא מסכנת חיי אדם

נפגשנו עם מפקדי המחלקה והם (...). ' בוא לא נשלח חיילים למות בשביל מטרה שאיננה קיימת'] חשבנו לעצמנו[

הם אמרו שהגדוד שלנו ייכנס לגזרה . מפתיע ביותר, הציגו את פקודות המבצע שבאמת היו חסרות משמעות

  . אנחנו נחזיק בשטחים אך לא ברור לכמה זמן. המערבית בדרום לבנון

  ). ל"מ בגדוד נח"מ(

  

שהיא מערכת היחסים עם משפחות , הנטייה להימנע מפגיעה בחיי אדם קשורה למערכת יחסים מדומיינת אחרת

  :החיילים

  

  מערכת היחסים עם משפחות החיילים

. יומית- ל להתמודדות יום"ל לבין משפחות הורי החיילים נמצאים על סדר היום הציבורי ומחייבים את צה"היחסים בין צה

ל להכתיב "מצב זה אפשר לצה. ל דומיננטיות בהכתבת אופי הקשר בינו לבין ההורים"תה לצהבאופן היסטורי היי

להורים ערוצי פנייה להגשת תלונות דרך צינורות פורמאליים מוכרים כמו נציג קבילות חיילים ולהגדיר מהם תחומי 

 עיתוי ההשתתפות - "  המשחקכללי"כיום ההורים קוראים תגר על , אולם. התוכן בהם מותר להורים להיות מעורבים

, ביטויים לכך ניתן לראות באמצעות פנייה ישירה לאמצעי התקשורת. ל" כפי שהוגדרו על ידי צה- וזירת ההשתתפות 

  )17: 1999, פרדקין- בן אליהו ושביט(פנייה לחברי כנסת שיפעלו בעניינם ועוד , ערעור לבית המשפט על החלטות הצבא

  

. המשפחות אינן רק גורם מאיים אלא משמשות אף כגורם מגייס, ל הצבא הישראליחשוב לזכור שבתוך ההוויה ש

, המשפחות נוטלות חלק בבנייה ובתמיכה של תהליך המוטיבציה, ל"במסגרת תהליך החיברות של החייל והקצין לצה

המתקיימת , את הדואליות בתפקיד המשפחות. השתתפות בטקסים וסיוע בהבניית הזהות הערכית, מתן תמיכה רגשית

  : הן כגורם מאיים והן כגורם מגייס ניתן לראות בדברי אחד מהמפקדים באופן הבא

  

זה היה יום ) למחנה בצפון הארץ(ויום שבת כל ההורים הגיעו , ביום שישי בערב) מלבנון(יצאנו , זה היה ביום שבת

זה שלא היה לי מוזר היום הפנינג הזה ואז מה שקרה (...) כשמימין ומשמאל עפות הקטיושות מכל כיוון (...) הפנינג 

פחדנו בעיקר שההורים (...) אז ההורים יבואו בכל מקרה , הבנתי גם שאם אנחנו לא ניתן אישורים ככה להורים(...) 

, כמו פתאום שאמא תגיד שהיא לא מוכנה שהבן שלה ייכנס. פתאום יציבו בפנינו דילמות שלא נוכל להתמודד איתן

  .וף את הילד שלהם עכשיו הביתהאו הורים שירצו לחט

  )ד "סמג(

  



הביקור הלא מוזמן של המשפחות משקף את ההסדרים המבניים הבלתי פורמליים שעוצבו בקשר בין , בדוגמה שלפנינו

במונחים . אך הוא גם מביע חשש כבד מהביקור ומתוצאותיו, המפקד מבין שההורים יבואו בכל מקרה. ל"המשפחות לצה

,  ביקור המשפחות-  של המאמר המפקד מנווט בעת ובעונה אחת בין מה שמתרחש באופן מיידי של המסגרת המושגית

  . את הילד" לחטוף" הורים שירצו - למה שהוא חושב שהוא מדמיין שיכול לקרות כתוצאה מביקור זה 

  

ם מסוימים שבמובני, במהלכם של ארבעה ימים מנהל המפקד דיאלוג. בדוגמה הבאה חייל מסרב להיכנס לשטח לבנון

במטרה , ד"ן והמג"הקב, ההורים, המפקד של החייל, החייל: עם הרבה מאוד שחקנים, נתפש על ידינו כמשא ומתן

פה למעשה . כל אחד מהם בעל פוטנציאל להשפיע אחרת על דפוסי החלטתו. לשכנע את החייל להיכנס לשטח הלחימה

הזדמנויות ומגבלות כאשר אנו לא יכולים לספק , של אפשרויותבכל שיחה כזו יש מרחב . בא לידי ביטוי הרעיון של ניווט

  :הבה ונתבונן בקטע כפי שמביא אותו המפקד. מרשמים או לנבא מראש מה יהיה דפוס ההכרעה של המפקד

  

לא רוצה , אני מפחד להיכנס: שהתחיל לדבר עם המפקד שלו, חייל בפלוגה, )לשם אימון(כשעלינו לרמת הגולן 

יהיה בסדר , ייכנס: אמרתי לו. אחרי זה המפקד בא אליי, בהתחלה זה היה בצוות(...) סומך על עצמי אני לא , להיכנס

והחייל בא אליי וככה קצת בכה וההורים שלו מתקשרים , ותוך כדי כל ארבעת הימים האלה זה התעצם והתעצם

נותן , י כל פעם נותן לו סטירהלאט לאט זה התעצם מיום ליום ואנ. אל תיתן לו להיכנס, הוא מפחד להיכנס: אליי

אז , בסדר(...) ן "והוא בוכה ומגיע לשלב שהוא מבקש קב(....) הוא נכנס איתך , אתה נכנס: למפקד שלו סטירה

ורבים , ן וההורים שלו מציקים"וביקש קב(.....) לא נורא ניכנס ויהיה בסדר , כולם מפחדים, גם אני מפחד, מפחד

  . אבל פשוט דיברתי, יכולתי לא לדבר איתם,  עם האבא ויכולתי פשוט לא לענות להםגם עם האמא גם, איתי בטלפון

  ) פ"מ(

  

אשר מתקיימים על ציר הזמן ובסופו של דבר ישפיעו על פעולת המפקד , יש פה ממשק בין שחקנים ומצבים משתנים

, זה כסוכנים עצמאייםמשמשים במקרה ה, כחלק מסביבת הפעולה הרחבה של המפקד, ההורים. והתהוות מנהיגותו

במצבים אחרים יכולים ההורים לנקוט אסטרטגיות אחרות של שכנוע כמו . הפועלים באופן אישי מול המפקד

ומה , טקטיקות פעולה שונות משפיעות על דפוס פעולה אחר של המפקד. צ"הסתייעות בתקשורת או פנייה לבג

  .ניבוישחשוב להבין פה זה שהתהליך כרוך באי ודאות ולא ניתן ל

  

כיצד תהליך של משא ומתן בין מפקדים לחיילים ביחידות קשור להשתנות מערכת , שני הקטעים מדגימים למעשה

כתוצאה מפתיחות ההולכת וגוברת של הצבא ). Lomsky-Feder & Ben-Ari, 2000(היחסים עם משפחות החיילים 

ממנהיגות צבאית אשר אינה כוללת רק את הנדרשות , מתרחבות הפונקציות התפקודיות, למתרחש בחברה האזרחית

  . ארגוניים ואזרחיים, מכוחות אחרים" שחקנים"הממונים ואת הכפיפים להם אלא גם 

  שימוש בפרקטיקות ושיח פסיכולוגי 

התהוות : שינוי הקשר שבין הצבא הישראלי למשפחות החיילים משתלב עם שינוי משמעותי נוסף שמאפיין את הצבא

ההדגשה של , בשנים האחרונות). Lomsky-Feder & Ben-Ari, 2008(האופן בו מתמודדים עם חיילים השיח הפסיכולוגי ו

ל לא רק על בסיס הצלחותיו בשדה הקרב אלא גם על "ליבראליים יוצרת מציאות שבה נבחן צה- ערכים דמוקרטיים

בן (דה שבה הוא מיישם אותם הקפדה ושמירה על זכויות הפרט והמי, בסיס מידת רגישותו לערכים כמו שוויון נשים

  :הקטע הבא משקף רבות סוגיה זאת). 7: 1999, פרדקין- אליהו ושביט



  

אחר כך הוא הלך . הוא לא עשה את מה שהיה צריך לעשות(...) הוא לא עשה את העבודה שלו . הוא לא תיפקד

לה לא טיפלתי בזה בהתח). ללבנון(כי הוא לא הסכים להיכנס ") ?למה הכנסת אותו: " מראיינת... (לכלא

ואז , ן ראה אותו"והקב. ן"אולי באמת יש איזה התקפי חרדות ואיך שהוא שלחתי אותו לקב) חשבתי. (משמעתית

ובמלחמה אי אפשר לקנות (...) כאילו הוא סתם . התקשרתי לשאול אותו אם צריך חוות דעת והוא אמר שהוא כשיר

כולם מפחדים וכולם לא , כי זה יכול לפתוח כזה חור(...) נכנס כאילו שכל מי שקצת מפחד פתאום הוא לא . דבר כזה

גם , פה כולם מפחדים(...) זאת אומרת זה לא כמו בעזה שכולם רוצים להיות גיבורים ולהיות בכל העסק . עושים

 אז זה פשוט יכול לפתוח, ואם סתם כל אחד שלא רוצה להיכנס ייתנו לו לא להיכנס. מ"גם המ, פ"גם המ, קים"המט

  . חור ענק ומסוכן

  )מ בגדוד שריון"מ(

  

ניסיון מקצועי או יכולת טאקטית באופן בו הם מנהלים , המנהיגים הצבאיים כבר אינם מסוגלים לסמוך רק על סמכות

מודעות והכרת הנורמות והמנהגים של הסביבה בה הם , יש גם צורך ברגישות. את מערכת היחסים עם החיילים

והשימוש של מפקדים בביטויים מעין אלה " הילדים שלנו"ד להפוך לדמות ההורית של גם הדרישה מהמפק. פועלים

המודל הפסיכולוגי של , בדוגמה שהבאנו. משקפות מגמות של אימוץ שיח חברתי כחלק מפרקטיקות פיקודיות

  . הוא דבר מרכזי-  שימו לב להתייחסות של מפקד הגדוד להתקפי חרדה - ההתנהגות 

  

נים והשימוש במודלים "קב,  יחסים עם בני משפחה- ההדגשים מסוג זה , נספטואלית שטבענובמונחי המסגרת הקו

.  התפתחו במהלך העשורים האחרונים ונהיו חלק מהשטח בתוכו אמורים המפקדים לנווט- פסיכולוגים פופולאריים 

וסביבה , ויחסי גומליןמ "יותר שחקנים למו: מוסיף ממד נוסף של חוסר ביטחון, מנקודת הראות שלנו, אך שטח זה

מקרים שכאלה חושפים מערכת ציפיות וקונפליקטים תיפקודיים העלולים לסתור זה את זה . ממסדית יותר מורכבת

אך יש צורך להדגיש את העובדה שלא . שונים מהמנהיגות הצבאית" שחקנים"וזאת בגלל מערכת ציפיות אחרת של 

  . בשת מנהיגות בנפרד מהסביבה הטבעיתניתן להבין את תהליך המשא ומתן שבמסגרתו מתג

  

  מודעות לאמצעי התקשורת

  :מרואיין אחד ציין את כוחן של שמועות ביצירת אי ודאות

  

כל (...) אז נוצר איזה שהוא מצב במלחמה להרים את השם של חזבאללה , כולם ניזונים בסוף משמועות ומדברים

  ו על שמורות הטבע כולם דיבר. מיני סיפורים על מחילות ועל שמורות טבע

  )צנחנים, פ"סמ(

  

מה שהשתנה הוא למעשה סוג מקורות המידע , אולם. שמועות הן תופעה עתיקה כמעט כמו המלחמה: חשוב להבין

ניתן לומר כי אם במלחמות העבר היה למפקד מונופול כמעט מלא על , בהגזמה קלה. עמם נאלץ המפקד להתמודד

יש מבחר לא קטן של , הרי שבמלחמה הדיגיטאלית של היום, ורות לא רשמייםשהגיע לעתים באופן עקיף ממק, המידע

בדוגמה הבאה מפקד מתאר מצב של שגרת מלחמה . ניקח לדוגמה את הקשר באמצעות טלפון נייד. מקורות מידע

  : בסלוקי 



  

 על שגרה אנחנו שבוע בתוך לבנון ואנחנו צריכים להמשיך לעשות טיפולים בטנק ולראות שהכול בסדר ולשמור

אי אפשר להילחם , נלחצים, רוצים לדבר בפלאפון עם הבית, חיילים יש להם זמן, אמרתי את זה בהתחלה. כזאת

מפני , מהר מאוד הבנתי כשחיילים יושבים ולא עושים כלום הם נשברים) הנייד(אי אפשר להילחם עם , בפלאפון

  .ואני מבין כמה שהמצב נוראי, ושבאני הבנתי את זה לעצמי כשאני יושב וח. שהם מתחילים לחשוב

  )פ בגדוד שריון"מ(

  

תרחישים שמעלים דילמות רציניות בנוגע , הקטע הבא מדגיש את המהירות בה התקשורת מסקרת אירועים מבצעיים

  :למשמעת ולהיררכיה בממסד הצבאי

  

כשהייתי :  מתכווןלמה אני. אבל לפעמים התקשורת הקדימה את המבצע בכלל, זה הקטע האבסורדי והטיפה גרוע

זה לא הגיוני . אומר מבצע הנסיקה הכי גדול בלבנון שהיה אי פעם, בדרך למסוק אתה שומע את רוני דניאל, במסוק

לא יודע איך הוא ידע על . בייל' שכבשנו את בינת ג- בייל 'דיברו על בינת ג, ראס- כשהיינו במארון א( ...). כאילו 

בקיצור היו דברים שהם , אולי שבוע הבא? אנחנו כבשנו, בייל'ה את בינת גאני מסתכל מהחלון רוא. בייל'בינת ג

  אבסורדיים 

  )צ צנחנים"מפק(

  

הידע אשר משמש כאחד ממקורות .  סוגים חדשים של מקורות מידע יוצרים מסגרות אלטרנטיביות לסמכות הצבאית

מ נחל מתאר את ההשפעה "באה מבדוגמה ה. חשוף ונמצא אצל כולם, הסמכות של המנהיגות הצבאית הופך נגיש

ה ראו את זה בטלוויזיה וזה 'ואז החבר, בייל'בינת ג...ואז למחרת היה את, ואז יצאנו: "פסיכולוגית של דיווחים- המורלית

(...) היו כאלה שסירבו פקודות (...) יש כאלה שפחות , יש כאלה שדיברו, היו כאלה שפחדו(...) מאוד הפחיד אותם 

היבט זה מעמיד בסימן שאלה את המפקד כמקור למידע ". אני חושב שהם ראו את זה, פגע במורלזה מאוד , בקיצור

מתאר את תפקידו ) 1999: 199(ראובן גל . ומשפיע על דפוסי הניווט שלו ועל מערכת היחסים בינו לבין חייליו

, ל באמצעות המידעהמפקד מסוג. פסיכולוגית) פריזמה(כעדשה , המנהיגותי של המפקד בקרב כמתווך מציאות

כאשר הידע . הפרשנות והפקודות שהוא מספק ללוחמיו להשפיע על תגובותיהם ועל דרכי ההתמודדות בעת לחימה

במקרה שלפנינו החיילים שומעים בתקשורת את הסיבה . תפקיד המפקד כספק מידע נחלש, חשוף ונגיש לכולם

  :וגל לספקמידע אשר לפעמים גם המפקד אינו מס, בעטיה בוטלה המשימה

  

גם הם רואים את , ואי אפשר לעבוד עליהם(...) ? אבל כלפי החיילים זה מורכב כי הם אומרים מה משחקים איתנו

 חיילים כבר רואים או שומעים או 10שעתיים אחר כך בערוץ (...) זאת אומרת לנו ביטלו . הכול ברדיו ובחדשות

אתה יוצא מנקודת הנחה שהם יודעים (...) ל האוגדה לפעמים אומרים את המספר ש(...)מקבלים אס אם אסים 

  (...)לא ידענו בהתחלה למה ביטלו . ואתה לא תמיד יודע. הכול וצריך להגיד להם את האמת

  )ד שריון"סמג(

  

או , ניסיון מקצועי, קטעים אלה מעידים על כך שהמנהיגות הצבאית כבר אינה יכולה להישען באופן בלעדי על סמכות

הפתיחות החדשה , הנטייה להימנע מפגיעה בחיי אדם. הסביבה שבה הם פועלים השתנתה. הטאקטייכולת בדרג 



 שינויים היסטוריים רחבים השזורים אלו באלו - השיח הפסיכולוגי ושינויי מערכת היחסים עם המשפחות , לתקשורת

בידי קצינים בכירים  נתפסים עכשיו כמובנים מאליהם - שהתפתחו במהלך עשרים או שלושים השנה האחרונות 

מבחינה , יחד עם זאת. שינויים אלו נהפכו לחלק מהסביבה החברתית שבתוכה המפקדים מנווטים. וזוטרים כאחד

קיימת השפעה , במבוא, כאמור. חשיבות התפתחויות אלו מונחת בדרך שבה הם משפיעים על רמת המיקרו, אנאליטית

חזור להיבטים שונים של המפגש בין מפקד לפקודיו בהקשר של בחלק הבא נ. הדדית בין רמת המיקרו לרמת המקרו

  . בתרבות ברמת הביניים של היחידה ובתחום הצבאי המוסדי, האופן בו הם משתלבים במבנים

  יצירת מציאות 
  ניהול רגשות

גון באר" סוכן השינוי"רואות את , המשמשות הד להבנות דומות בספרות המחקרית, )Ford (480 :1999מסקנותיו של 

מאחר והבנייה של מציאויות . מפרק ומעצב מחדש מציאויות קיימות כדי להביא לביצועים שונים, מבנה"כגורם אשר 

שינוי המציאויות הללו פותח אפשרויות פעולה , מספקת את ההקשר שבתוכו אנשים פועלים ומשפיעים זה על זה

מחקרית המתייחסת למנהיגות על המונח - הדגש בספרות המקצועית. והכרה בסדרים ובתוצאות שונות, חדשות

משקף ) frame alignment") (Shamir et al; 1993("�" מסגור מחדש"ו) framing") (Fairhurst & Sarr, 1996" ("מסגור"

מתייחס ליכולת של מפקדים להשפיע על האופן בו נתפשות משמעויות הניתנות לאירועים על ידי " מסגור. "תפיסה זו

מחזקים את הקשר המשותף ומנהלים , דרך פעולות והשפעות אלו מנהיגים מניעים אחרים, עשהלמ. אנשים אחרים

  .פעולה אחודה

אתה לא יכול להשאיר את המפקדים שלך . בונה להם סיפור(...) אני מסביר להם , הם שואלים אותי למה אנחנו כאן

גם אם אני אמציא את , אני.  אבל זה הםזו גם בעיה שלי, ט ומפקד האוגדה משאירים אותי תלוש"אם המח. תלושים

כל התנועה הזאת (...) גם . הוא חייב לחיות בכמה שפחות אי ודאות(...) פ יידע מה הוא צריך לעשות "המ, המשימה

  (...) אני אבלום את הלחץ אצלי(...) הם לא הרגישו את הלחצים שהיו עליי 

  ) ד שריון"מג(

  

 או בהקבלה יצירת סכמה לצורך הבנה - הבניה של מציאות ארגונית פעולות המתמקדות ב, כפי שמעיד קטע זה

, הספרות המחקרית המתייחסת למנהיגות מעצבת.  כרוכות לא רק במסגור קוגניטיבי אלא גם בניהול רגשות- ופעולה 

בתוך . הרגשות והתהליכים המנטאליים כבסיס להנעה של הפעולה הארגונית, מדגישה את השילוב של הפעולות

  .החיבור בין שלושת מרכיבים אלו נראה חשוב אף יותר והרגשות המעורבים שונים ונבדלים, של קרבהקשר 

  

  דיבור ומסגור

כפעולה " דיבור"המתמקדים ביצירת מציאות באמצעות , בקטעים האופיינים הבאים מצאנו סדרה של תהליכים

ההיסטוריון . ב מסוכן מלווה ברגש של פחדההכרה כי המצ. כיבוש ומוות, אלימות, מלחמות מערבות איומים. מרכזית

נקטו אסטרטגיות של פנייה להיגיון והפחת תקווה , כבר בתקופת מלחמות יוון העתיקה, תוקידידס מתאר כי מנהיגים

שספג פגיעות מרובות , בדוגמה שלפנינו ניצב מפקד בגדוד). Petersen & Liaras, 2006(כדרך לניהול רגשות פקודיהם 

  ":עסקים כרגיל"ומנסה לשדר בפני החיילים 

  

הגדוד עכשיו הרוס ) הרי(איך אני יכול לדבר איתם (...) הגדוד שבור ואני עכשיו הולך לדבר , ד שוכב פצוע"הסמג

זה המשימה והולכים לשם . אני שבור על חבר שלי שנהרג ואני לוקח אוויר ומדבר איתם כאילו כלום לא קרה? לגמרי



אני חייב לשדר עסקים ) שאם(אז הבנתי (...). כאילו שום דבר לא קרה , לו שםופה ואתה תאבטח מכאן ותחכה 

. אף אחד לא יזוז) ו(הם לא ירצו (...) אם הם יראו בי טיפה חשש או טיפה ספק , אני חייב לשדר הכול בסדר, כרגיל

לשמור על , יללמטה אני חייב לשדר עסקים כרג, וזה ליווה לאורך כל המלחמה לא משנה מה אני מרגיש בפנים

  . שגרה

  )פ"מ(

סערת הרגשות בה היו טרודים הכוחות הצריכה מתן מענה לשאלות אשר הן כשלעצמן יצרו מכלול של דרישות 

  . תופעות אלו בולטות בעיקר בעיתות משבר. שמולם היה המפקד חייב להתמודד

  

וזו הייתה הפעם הראשונה שהם . דיברנו עם כל החיילים בתוך הבית והסברנו להם את תמונת הקרב, ובשלב מסוים

  .גם בגלל שירו עלינו כל הזמן. הבינו שהם נמצאים במלחמה

  ). צ"מפק(

  

במובן ) Kerr & Jermier, 1978" (תחליף למנהיגות"הם יכולים לשמש כ, כאשר מבנים ותרבות ארגונית חזקים ויציבים

, משבר ויחידות מפוזרות, סביבה לא יציבהלעומת זאת במצבים של . של תיאום והדרכה של התנהגות חברי הקבוצה

. חובה על המפקדים לספק את הדגמים המנטאליים והמסגרות על מנת לייצר תיאום של התנהגות של חברי הארגון

מתפרס הרבה מעבר לצורך בכיוון או תיאום אלא , במיוחד בארגוניים צבאיים, הצורך במסגור מצבים ארגוניים, אולם

מנהיגים צבאיים החזיקו תמיד באחריות הבסיסית ליצירת .  בסיסיים כמו מטרה ומשמעותגם חל על נושאים יותר

י זיהוי וחיזוק ערכים וזהויות משותפות "הם עשו זאת ע, בראש ובראשונה. תחושת משמעות לחיילים תחת פיקודם

סגן מפקד פלוגה בגדוד כך למשל ). Shamir & Ben-Ari 2000(וחיבור מטרות ומשימות היחידה לאותם ערכים וזהויות 

בצנחנים מסגר את מלחמת לבנון השנייה ואת הנפגעים בפרספקטיבה היסטורית תוך שימוש בהשוואה למלחמת 

  ):הראשונה(לבנון 

  

ואז הוא אמר לי שהוא לא יכול להיכנס כי ?' למה בעצם נכנסים לשם? למה מכאן': ואז אותו חייל התחיל לשאול

כל הזמן אמרתי להם . אנשים נהרגים כי זו מלחמה(...) ז דיברתי איתו והסברתי לו א(...) נהרג לו חבר מהשריון 

  .  הרוגים ביומיים הראשונים של הלחימה400שם היו כמעט , שיסתכלו אחורה על מלחמת שלום הגליל

  )פ בגדוד צנחנים"סמ(

  

  :הדוגמה הבאה מראה כיצד המסגור נעשה תוך שימוש במושגים של הישגי היחידה

  

ההרגשה הייתה טובה , שזיהינו שהורדנו שלושה מחבלים, אחרי שהורדנו, חלה הייתה הרגשה שהולך בסדרבהת

להגיד , אחד הדברים הכי חשובים זה לדבר עם החיילים... ההרגשה הייתה חרא] מהפלוגה[אחרי ההרוגים . מאוד

הצלחנו להוריד , תשמעו'ם בסוף כשאתה אומר לה. להסביר להם מה התוצאות שהצלחנו להביא, להם מה עברנו

מ הזה שירה פה "מהמ, ט הזה"אתה אוסף את המידע מהמח(...) אתה רואה ',  מחבלים והצלחנו לספור אותם18

באמת עשינו יותר ממה , אה'אז פתאום הם אומרים ,  מחבלים18בסוף הסתבר שהצלחנו להוריד , שירה שם

  . ם זהאז אני חושב שיותר קל להם להתמודד ע.(... )'שחשבנו

  )פ בגדוד שריון"מ(



  מיקום המפקדים 

   מלמעלה למטה-מיקום המפקדים בשדה הקרב 

רגשות ומוטיבציה התייחסה לניהול , בקשר שבין קוגניציה" נגעה"דוגמה שכיחה אשר סופקה על ידי המרואיינים ו

ד מחליט להיות במסגרת בו המפק, הדוגמה שלפנינו מתייחסת למיקום הפיזי. הרושם שמפקדים נוקטים כלפי הפקודים

  : הפעילות

  

גם פעם אחת , תיסע אתה לפניי, לא יכולתי להגיד עכשיו לאחד הצוותים או למישהו אחר, תמיד נסעתי מקדימה

זה התחיל עוד , לא יכולתי להסתכל למישהו בעיניים ולשלוח אותו, מהר מאוד עצרתי את זה ואני נסעתי, שאמרתי

אבל לא יכולתי לשלוח , לית"זה לא נכון תו, ענים ואמרתי שאני מובילמהפעם הראשונה שהוא שאל על המט

סיפרתי את הקטע שהגדוד . לא היה מקום בסוף של טנקים שהפלוגה שלי נסעו שאני לא נסעתי לפניהם, אנשים

בא ד שוכב פצוע ואני עכשיו "סמג, ד פצוע קשה פונה"המג, פ המקביל שלי נהרג"המ, את זה אני יודע. שבור, מפורק

  . לפלוגה שלי לתת פקודות מה לעשות וקיבלתי

  ).פ"מ(

   

Ford ,שיחה"מתייחס ל) "Conversation (מישוש , ריח, מערכת מורכבת מלאה בנתונים המשלבת יכולות של שמיעה"כ

יכולות משחק , חפצים, כוללות השיחות מערכת שלמה של סמלים, בנוסף על היכולות הוורבלית. ויכולת ראיה

בו נמצא , התובנה העיקרית כאן היא שהמיקום הפיזי). Ford, 1999: 487(יפורים וצורות נוספות של שיח ס, טיעונים

המיקום הפיזי של המפקד איננו , במילים אחרות. הוא חלק משיח נרחב יותר בנושא מנהיגות ומה שכרוך בו, המפקד

ר משמעויות ומנפיק רגשות מעצמו ולגבי המיקום יוצ. טקטית המתרכזת בפיקוד ובשליטה- רק תוצאה של החלטה טכנו

: סכמת המנהיג הצבאי) ומבוסס על(המיקום עצמו משמש תהודה . עצמו והוא חלק בלתי נפרד מהמנהיגות הצבאית

  .ובעל נכונות לקחת סיכונים בדיוק כמו אותם החיילים שתחת פיקודו, מדריך, יוזם

אני חייב לציין : "מ מהצנחנים משחזר"מ. יות הללוהקטעים הבאים מדגימים כיצד הפקודים רואים את ההתנהגו

ראס ובבינת - במארון א, בשיחים, הוא גם היה איתנו במסוקים. שמפקד הגדוד שלנו היה איתנו לאורך כל המלחמה

וסגן מפקד הפלוגה באותו גדוד ". 'שפיץ'היה לנו מפקד גדוד (...) כך שברמה הטאקטית כולנו היינו מרוצים . בייל'ג

ההיתקלות , כאשר נתקלתי בו ונתקלתי בו לאורך כל המלחמה. מפקד המחלקה שלנו ממש היווה דוגמה אישית": דיווח

. בקטעים אלו חשוב לשים לב לכבוד ולרמת האמון הגבוהה שהתנהגות זו משרה)". לבנון(הייתה בכל רחבי הארץ 

  :פסו על דרך השלילההנחות יסוד דומות ניתן לראות גם באמצעות דוגמאות של מעשים שנת, ואמנם

  

אז זה כמובן ', דוגמה אישית וכו, מפקדים שהחיילים סמכו עליהם הן מבחינה מקצועית והן מבחינה מנהיגותית

אז , הם נשארו לנהל את הכול מאחור בקשר, אבל מפקדים שנפלו או בתחום המקצועי או בתחום הערכי, משהו

  .  ככל שיהיוויהיו הסיבות מוצדקות, אותם" סופרים"החיילים לא 

  ).עזר בצנחנים. ק(

  

Shamir ושותפיו )Shamir et alְ; 2000b (י מנהיגים אלא למעשה "מציעים כי תרבויות ארגוניות אינן נוצרות רק ע

  :מכתיבות בתורן דפוסים מנהיגותיים

מנהיג אשר הרי סביר יותר שהם ישפיעו על התנהגויות ה, כיוון שתרבויות מתבססות על מודלים מנטליים משותפים



עמיתים שלהם , י הממונים עליהם"לדוגמה הדרך בה מנהיגים נתפסים ע(נתפשות כלגיטימית ורצויות בתרבות 

ותגובות האנשים לסגנון או לדפוס של , על הפרשנויות והייחוסים שאנשים עושים להתנהגויות המנהיג, )וכפיפים

  .  מנהיגות מסוים

  

" אחריי"הממונים והפקודים בנוי על הקריאה , הערכה עצמית של המפקדיםהמונח ביסוד , הנוסח הישראלי הייחודי

, כך). Ben-Ari ,1998(דבקות במשימה ומניעת סיכון מיותר על ידי החיילים , התחייבות, כמודל שמציין דוגמה אישית

דל מנהיגות הרי שמהבחינה התיאורטית מדובר על מו, בעוד שניתן למצוא מאפיינים זהים בארגונים צבאיים אחרים

במסגרת . אשר מהדק את החשיבה ואת דפוסי ההתנהגות של מפקדים מכוחות היבשה של הצבא הישראלי, ייחודי

" הנכונה"המערכת המושגית שטבענו ניתן לומר שהמפקד נדרש לנווט בין מבנה חברתי של תפישת המנהיגות 

פישות והנחות שלו של מה נכון לעשות או לבין ת, תורת הלחימה, במערכת הצבאית לבין כלל אחר של המערכת

  . מקצועית

   מלמטה למעלה-קידום ושרידות ארגונית , מיקום המפקדים

מבחינה אנליטית אין ספק שקיים מכלול , אולם. עד עתה התמקדנו בעיקר במערכת היחסים שבין מפקדים לפקודיהם

מפקד פלוגה , בקטע טיפוסי נוסף. הםהמאפיין את מערכת היחסים שבין המפקדים לממונים עלי, תהליכים מובחן

": בשטח"מגדוד שריון מספר על הפער שבין ההכרזות של כמה מהמפקדים הבכירים יותר וההתנסויות של החיילים 

מצד אחד קטע ". ואיפה מה שקורה, ואיפה מה שהוא אומר, ט מדבר"תוך כדי מלחמה אתה שומע הצהרות של המח"

אך ניתן . באופן בו מפקדים בדרגי פיקוד שונים מתנסים וחווים את שדה הקרב, כזה יכול להתפרש כפער עתיק יומין

נתחיל באופן בו ניהול רושם יכול להיות מופנה גם לעבר . גם להבין ולפרש זאת במסגרת דינאמיקה רחבה יותר

  :ממונים

  

עיות שלך בתור זה המקצו... אתה תמיד צריך לשדר כלפי מעלה שאתה כשיר ומוכן לעשות כל פעולה בכל רגע

? אז מה אתה עושה] כשיר[פה נכנסת דילמה מה קורה שאתה לא באמת ) ?גם אם אתה לא: מראיינת(מפקד 

לא לוקחים , אבל לא, אבל אני הרגשתי שמנסים לשדר את זה כלפי מעלה, והאמת היא שזה לא היה המצב בגדוד

אבל כשהוא מקבל את , "בצע את המשימהאנחנו מוכנים ל: "הוא אומר כלפי מעלה, זאת אומרת. את זה לשטח

  . איך משימות מתמוססות, האמת שהיום אני יודע להגיד שראו את זה הרבה פעמים. המשימה אז היא מתמוססת

  )צ"קמב(

  

התאור ממחיש ככל הנראה דינאמיקה של קריירה צבאית הרלוונטית בעיקר עבור מפקדים השוקלים להמשיך 

  : עיון של קריירה הוא מרכזי להערכה של המיצוב החברתיהר, באופן כללי. במסגרת הצבאית

  

. זהו מרכיב מרכזי ברשימה של הזמן החברתי אשר מסדר את הביוגרפיות האישיות וקובע את הכדאיות החברתית

קובעת זמן נורמטיבי לתכנון עבור חבריה ובהתאם ללוח זה אנו בונים מערכת ולוח ] ובמקרה שלנו הצבא[חברה 

הקריירה ממפה אפוא את האופן בו הפרט נע דרך אירועים מוכרים ומשמעותיים (...) יום - ים לחיי היוםזמנים המתאימ

  ). Hassard 1996: 591. (עבור החברה

  

הצלחה או כישלון נבחנים .  הקריירה- נבדק כנגד כלי חברתי חיצוני משותף ולינארי "שווי האנשים , בתוך סכמה זו 



מנקודת ראות , ליתר דיוק). Hassard 1996: 591" (התזמון של הישגים אישיים:  מרכזיבאופן גובר לפי קריטריון אחד

מכלול תפקידים אשר נועד לנרמל את התנועה . תמצית הקריירה היא סדרה של תנועות הניתנות לניבוי, ארגונית

) Skinner (3891 כפי שמזכיר לנו, אך מנקודת הראות של היחיד. בעלת הפוטנציאל הסוער של הפרט בתוך הארגון

רק מספר מצומצם של אנשים יכול , מאחר ויש מגבלה מספרית. קריירה היא מצב לא בטוח אשר אינו ניתן לניבוי

 ,Hawkins(דוגמה הלקוחה מתוך הצבא ומדגימה דינאמיקה זו ניתן למצוא אצל . להתקדם בהיררכיה של הארגון

  .ינת את המערכת האמריקאיתאשר מראה את אי הוודאות בנוגע לקידום המאפי, )2001

כמו בארגונים , בעיקרון. ל ניתן למצוא מודל קוגניטיבי או סכמה לגבי אופן ארגון הקריירה"במערך היבשה של צה

ל מפקדים תופסים את הקריירה שלהם ככזו שבנויה על אפשרויות קידום כלפי מעלה בתוך מבנה של "גם בצה, אחרים

אך אין . זרת תבנית קבועה פחות או יותר של רוטאציה וקידום בתוך היחידותמסלול זה מתממש בע. ארגון היררכי

ל מורכב מיחידים המתמרנים "צה, לפי ראייה זו, יתרה מכך. מדובר במעבר חלק או אוטומאטי מתפקיד אחד למשנהו

על ,  ארגוניבמסגרת התחרות לקידום פנים. ונאבקים באופן תמידי לקידום עבור מספר תפקידים בכירים ההולך וקטן

היחידים לנקוט מבחר אסטרטגיות שמטרתן להביא לידי הצלחה בנושאים מבצעיים וכן לטפח רשתות תומכות 

התוצאה של מצב זה היא שעל היחידים ). מצעירים ושותפים לדרך, מבכירים, המורכבות מאנשים שעובדים עמם(

בהתאם לאותו . ומם במקביל לקריירה שלהםלנקוט כל הזמן ובאופן פעיל אסטרטגיות והשקעות שיבטיחו את קיד

כל משימה חדשה במסגרת התבנית הכללית של הרוטאציה פותחת אפשרויות וסכנות עבור היחיד השואף , עיקרון

  : מהציטוט הבא ניתן לראות משימה הנתפשת כמסכנת את אפשרות הקידום. לפתח קריירה

  

ואם אמצא , ד אוקיי על זה אני מוכן לשים את הרזומה שלילהגי, לא לי ולא לאנשים שהיו איתי, לא היה לי האומץ

שאני יכול , אבל לא הפכתי איזה שולחן בשביל להגיע למצב הזה. באפשרותי להיות ליד שמורת טבע ללכת על זה

  להיכנס לשמורת טבע או להתעסק עם זה 

  )ד"סמג(

  

ל הוא צבא "מאחר וצה. בצעיות ומלחמותהתפתחויות מ, עלינו לבחון אפוא משימות מסוימות, מתוך נקודת מבט זו

כאן אנחנו עושים שימוש בכלי התיאורטי . לוחם הרי שאירועים אלו מהווים מבחנים מכריעים למפקדי כוחות הקרקע

כדי להתבונן על הנסיבות המשותפות של מלחמה ועל מערך ) 2002 :234" (צירוף נסיבות חיוני "Johnson-Hanksשל 

את , או במילים אחרות, "צירוף הנסיבות של האופקים"ני המפקדים בבואם לבחון את החלופות אשר ניצבות בפ

הדרכים שבהן כל מפקד מפרש את האפשרויות העומדות בפניו באמצעות תסריט עתידי המובנה בהתאם לנסיבות 

 נקודות .כל השיקולים הנוגעים להתפתחות הקריירה באים לידי ביטוי בצורה אינטנסיבית, במלחמות. המקומיות

ההשקה בין אירועים היסטוריים מכוננים לבין קריירה אישית הן נקודות משמעותיות ביותר משום שהן מתבססות על 

  . ההכרה ביכולתם של המפקדים ובבחינת תנאי מוקדם לליבת הקידום של המפקד הלוחם

  

של בעלי התפקידים במונחים " ותשחקנ"ניסיון קודם וקורות החיים מתמזגים ובאים לידי ביטוי ב, מבחינה תיאורטית

פעילויות מרמזות על , במונחים של יחידים). Heinz & Kruger, 2001: 41(של האופן בו פעילויות חדשות מפורשות 

כך , הדרך שבה המפקדים מקבלים החלטות לגבי הקריירה שלהם ומסתגלים למצבים חדשים כגון מלחמה או סכסוך

משום היותם של , ון לא קובעים באופן בלעדי את תוואי הקריירה וצורתושמבני המקרו של הצבא כמוסד וכארג

  .המפקדים פעילים בעיצוב נתיבי ההתקדמות שלהם



  :את כוחו של המוסד הצבאי וסוג ההשקעה של הקצינים בקריירות שלהם ניתן לראות בדוגמה הבאה

  

, הרבה פעמים חשבנו על זה). למשימה (כל הזמן הייתה לנו התלבטות אולי אנו חוטאים לעצמנו בזה שאנו שולחים

כל הזמן הייתה ההתלבטות הזאת עד כמה אני . אולי קיבינימאט יקום כבר זה שיסרב פקודה וינער את המערכת

  .מוכן ללכת רחוק ועד כמה אני מוכן בשביל זה

  ).עזר בצנחנים. ק(

  

הוא . בדילמה שאותו קצין מעלהכוחה של ההיררכיה הצבאית וצורת ההתנהגות הנאותה כצורך מקבלות ביטוי 

  . ל ינקוט עמדה מכריעה"מדמיין תסריט אלטרנטיבי שבו מישהו בתוך הקריירות של הכוחות הלוחמים בצה

  סיכום ומסקנות

בסביבה , הכוללות מגוון שחקנים, במאמר זה התמקדנו במנהיגות כתהליך המתהווה מתוך אינטראקציות ממשיות

תהליך ההתהוות צומח מתוך אינטראקציה מתמשכת עם . רתיות והתרבותיותדינאמית המושפעת מהנסיבות החב

בעלי התפקידים מביאים משאבים . פקודים ושחקנים מקבילים, ובכלל זה מפקדים" אחרים משמעותיים"מגוון של 

שבה הדגש על הדרך . כישורים אישיים או ניסיון קודם, רבים לתוך מערכות יחסים אלו כמו מיצוב וסמכות ארגונית

מפקדים מפתחים ומגלים את תפקידם מערב בחינה של הסכמות הקוגניטיביות שאיתן הם מגיעים ואשר באמצעותן 

מבנים את מערכות היחסים שלהם עם אחרים ומזהים מגבלות ואפשרויות במסגרת תהליך , הם מנתחים את המציאות

בהצגת הרעיון של ניווט . ניתוח המנהיגותמטאפורה זו מוסיפה את המרכיב של ציר הזמן לתוך . של ניווט חברתי

אנחנו מתקדמים מעבר למודלים קודמים כדי לבחון כיצד מנהיגות מתפתחת לא רק כתוצאה מאינטראקציות , חברתי

תורת לחימה ושיקולי , מורשות קרב , ומערכות יחסים אלא גם באמצעות דמיון של השטח המבוסס על זיכרון ארגוני

  .קריירה

  

מקרו מאפשר לנו לחשוב על הדרך שבה מבנים רחבים יותר - רעיון של שחקנים והקשר ברמת המיקרוה, יתר על כן

מאחר שהסביבה משתנה , מכאן. מגבילים את דפוסי הפעולה של המנהיגים ובה בעת מאפשרים שינוי של עצמם

לאור קו . נויים אלוחדשות לבקרים כך גם ההתהוות וההתפתחות של המנהיגות כשלעצמה הינה תהליכית ומגיבה לשי

הון , רעיוני זה יכול המודל שלנו להתקשר לספרות עכשווית בנושא הארגון המדגישה אפיונים כמו רשתות חברתיות

נקודה אחרונה זו מרמזת ). Scott & Lane, 2000(גבולות רופפים או קשרים לא ליניאריים בין סיבה לתוצאה , חברתי

 ואת תהליך ההתהוות וניתן להבינם דרך הרעיון של אופק חברתי כפי שלא ניתן באמת לנבא את תהליך השינוי

  ):Kosselleck) 2004שמציין 

טווח האפשרויות ומרחב ההכוון צומח תמיד כתוצאה של מערכות יחסים שבין סוכנים הנמצאים בתנועה לבין 

ם כתוצאה מתנועה של אופקים חדשים נולדי. נסיבות פוליטיות חברתיות משתנות אשר בתוכן הם מנסים להשתלב

שני המצבים מייצרים נקודות מבט ואפשרויות . תרבותיים המניעים את הסוכן- הסוכן או כתוצאה משינויים חברתיים

ניתן (...) מתנהלים בשדה של אפשרויות פוליטיות וניווט , מאחר שהאופקים החברתיים הם רבים וארעיים. חדשות

 ניתן להגדירם כקו האחורי שמאחוריו תיפתחנה אפשרויות פעולה (...)לחלק אותם לממדים ארעיים ומרחביים 

  אם כי עדיין לא ניתן לראותן , חדשות

  



היא של מנהיגות כפרויקט פתוח המתקיים , לאורך רעיונות אלו, התמונה הרחבה יותר אותה אנחנו מנסים לתאר

י הכולל תהליך ארוך טווח בעל נתיב או מנהיגים ומפקדים צבאיים הם פרויקט במובן הקיומ. באופן תמידי ללא הגבלה

יחידים משתנים תמיד , שכן על פי המודל אותו אנחנו מציגים, אינם מסתיימים) תמיד(התהליכים . כיוון כללי בלבד

  .והן משום שהיחידים עצמם משתנים תמיד, וללא הפסקה הן משום שהנסיבות משתנות תמיד
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