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 תקציר

ל "ל דרג התאהי ע"במטרה להרחיב את הידע המד, ל"החיל בצה.מסמך זה עוסק במנהיגות ק

עשרה -ששראיונות עם בסיס על , כפיקוד בכיר ולאפיין את האתגרים היחודיים של קצין החיל

החלק הראשון של המסמך עוסק . המסמך מחולק לארבעה חלקים מרכזיים. ל"חיל מרחבי צה.ק

לאחר מיפוי האתגרים . החיל בבניין הכוח החילי בשגרה ובחירום.של קבאתגרי המנהיגות 

מתייחס המסמך לשלושה אתגרים מרכזיים , ם הנובעים מכל אחת מאבני בניין הכוחהספציפי

למפות את  יועל - בצע תהליכי בניין כוח בהתאם לאתגרי העתידעל קצין החיל ל, ראשית: בשגרה

עבור החיל בראשו הוא " סדר יום אסטרטגי"ולייצר , האתגרים המקצועיים במציאות העתידית

המערכת הארגונית למציאות העתידית הרצויה  על קצין החיל לרתום את, תשני(. 2010, סנג)עומד 

לפעול  אלא גם, בכל אבני בניין הכוח על קצין החיל לא רק לעסוק באופן פרטני, שלישית. בעיניו

 . מיטבית ביניהןאינטגרציה ל

על  על קציני החיל להתמודד עם הפער בין הסמכות המועטה שלהם לבין רצונם להשפיע, בחירום

הינו  בשלב בהערכות ללחימההמענה הניתן על ידי קציני החיל . הנעשה מתוקף אחריותם וניסיונם

. ח חדש ורענון מקצועי ליחידות החיליות"בקבלת החלטות ביחס להטמעת אמללרוב עיסוק 

ושל ( זרוע/אגף)העל -על הערכת המצב של מפקדת מסגרתבלחימה עצמה קציני החיל משפיעים 

  .םינוכחות סימבולית ביחידות ועוסקים בהפקת לקחים חילי פגיניםמ, יתהמפקדה הכלל

הנובעים מהמבנה הארגוני שבתוכו  החיל.של קהחלק השני של המסמך עוסק באתגרי המנהיגות 

-מתמקד בשלוש השפעות מרכזיות של מפקדתהמסמך (. על של זרוע או אגף-מפקדת)הם פועלים 

בעל המאה הוא "אבית של החיל ויצירת מצב בו לרוב צמצום העצמאות המש: החיל.העל על ק

, (סמכות=פיקוד)בתחום כוח האדם  של קציני החיל תומכי הלחימהצמצום הסמכות  ,"בעל הדעה

 העל שלהם אלא גם מפקדות של אגפים וזרועות אחרים-לרתום לא רק את מפקדתכך שעליהם 

 .ל"הרמטכול "המטכם גופי עקציני החיל  שלקשר ההעל את -של מפקדתכמעט מלא  ווךתיו

. החיל.ל ומשמעותה למנהיגות ק"עוסק בשונות בין החילות בצהשל המסמך השלישי החלק 

קיים הבדל  -המוטיבציה לתפקיד  :ההבדלים המרכזיים בין קציני החיל שעלו בראיונות הינם

,  להחי.משמעותי בין החילות תומכי הלחימה לבין החילות הלוחמים באטרקטיביות תפקיד ק

החיל הינם מרכיב מרכזי ביכולת שלו לפקד על החיל .התפקידים שביצע ק -הניסיון בחיל 

ככל שיש  -כמות החילות תחת מפקדת העל  ,ובלגיטימציה שהוא מקבל מאנשי החיל לעשות זאת

 -א חילי בין גופים "ביזור כ, כך סמכויותיהם מצומצמות יותר, יותר חילות תחת מפקדת העל

משפיע על יכולת ל "האדם מרוכז ביחידות החיל או פזור בחלקים שונים של צה המידה בה כוח

מעבר )גופי ביצוע לחלק מקציני החיל אחריות פיקודית על  - ואחריות על גופי ביצועההשפעה שלו 

אלא גם בהפעלת היחידות , במצב זה אתגרי קצין החיל אינם בתחום בניין הכוח בלבד(. ד"לבה

החיל הינם תחושת קיים דמיון רב בין קציני  םהנושאים ב ניש .ן מיטביהכפופות אליהם באופ

הנעוצה במורכבות קבלת ההחלטות הנדרשת והסביבה הפוליטית המאפיינת , הבדידות בתפקיד

גם בשל הזמן הרב הנדרש לתהליכי בניין הכוח   ,במשך תפקיד ארוך והצורך ,את הפיקוד הבכיר

 . ת בתוך התפקיד המאתגר של קצין חיללשאת פרי וגם בשל תהליכי ההתפתחו
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החלק הרביעי של המסמך עוסק בפרקטיקות המנהיגותיות אליהן נדרשים קציני החיל על מנת 

מודעות ה: להתמודד עם הפער מובנה בין אחריותם לבניין הכוח החילי לבין סמכותם לממש אותה

יכולות לאפשר לו להחליט אשר , גבוהה לעמדות והמשמעויות הפוטנציאליות של עבודת המטהה

העצמת המקצועיות  ;עבודת המטה ובאילו מקרים עדיף להמתיןאת באילו סוגיות כדאי לו לבצע 

כך , מאחר וככל שעבודת המטה החילית תיתפס כמקצועית יותר, הנראית של עבודת המטה

ות לעבודת המטה בהסתכל" בעלי העניין"כלל רתימת ו ;העל תקבל אותה גדל-הסיכוי שמפקדת

באגפים , בפיקודים)ל "מרחבי צה מפקדים וקציני מטה בכירים קרי עליו לרתום, לית"כלל צה

אשר יכולים  ,"(ברי סמכא"הנתפסים כל ומחוצה לו "בצהאלופים ותיקים , ל"אחרים במטכ

התהליכים אותם מוביל קצין , כמו כן .החילית להשפיע על היתכנות המימוש של עבודת המטה

והם בטווחי זמן שונים ( לאומי, אגפי, חילי)מצא הן במרחבי עיסוק שונים החיל יכולים להי

סדר היום "בהתאם לצורך ול, ועליו לנוע ביניהם באופן מתמיד( ארוך טווח, בינוני, מיידי)

 .שלו" האסטרטגי

 

 

 

.  
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 ל "בצההחיל .ק של אתגרי המנהיגות

ביא המנהיג את הכוח בקרב מ. בונה הכוח נדרש אף ליותר מנהיגות ממפעיל הכוח"

ולכן נדרש  ,בבניין הכוח האנשים לא רואים ולא יראו את הנמל .למטרה, לנמל

לסחוף את אנשיו לחתור יחד במים הסוערים לעבר , למנהיגות, המפקד לחזון

  ".המטרה

  (ת"אג' לשעבר ר)שלמה ינאי ' אלוף במיל   

 

 כתיבה הממשיגה את אתגריו הן באמצעות, ל"חל עיסוק גובר בדרג התא בשנים האחרונות

והן באמצעות  ,(2010, סנג ;2010 גולה ושחףרפ-דלה ,זלינגר-ייגר ;2014קמחי ) כמפקד בכיר

חשיבה כלכלית השתלמות  ,טים"השתלמות רמ, לים"השתלמות תא)  יעודייםתהליכי הכשרה 

רה להרחיב וזאת במט, ל"החיל בצה.יעסוק באופן ספציפי במנהיגות קמסמך זה . ('לבכירים וכו

 .   ל"ל כפיקוד בכיר ולאפיין את האתגרים היחודיים של קצין החיל בצה"את הידע על דרג התא

החיל .בחלק הראשון נעסוק באתגרי המנהיגות של ק. חלקים מרכזיים ארבעההמסמך מחולק ל

 י המנהיגות אשר נובעיםנעסוק באתגרחלק השני ב. בניין הכוח החילי –יעודם אשר נובעים מתוך 

בחלק השלישי נעסוק . (אגףאו  זרועעל של -מפקדת)הארגוני שבתוכו הם פועלים  מתוך המבנה

פרקטיקות ב מקדנת רביעיבחלק ה. החיל.למנהיגות ק ומשמעותה ל"שונות בין החילות בצהב

 ותמתבסס הבנות במסמך זהה. ועם אתגרי המנהיגות בתפקיד והחיל בהתמודדות.ההשפעה של ק

גף תקשוב ואאגף ה, א"אכ, ל"אט, חיל בהווה ובעבר מזרוע היבשה.עשר ק-השישעל ראיונות עם 

  . (שאלות הראיוןאת וקציני החיל שהתראיינו רשימת ים ניתן למצוא את בנספח) 1המודיעין

 

 בניין הכוח בהחיל .אתגרי המנהיגות של ק -' חלק א

כינון כוחה " – הכוחלעיסוק בבניין ל "בדרג התאהחיל הינו הביטוי הטהור ביותר .תפקיד ק

באחריותו . (ל"מילון למונחי צהה) "הצבאי של המדינה לקראת הפעלתו בשדה הקרב העתידי

בחלק זה . ארגוןוח "אמל, אימונים והכשרות, ל"תו ,כוח אדם :כל חמשת אבני בניין הכוחהחילית 

לכל  הקשורים של המסמך בחרנו לתאר את האתגרים המנהיגותיים המרכזיים של קציני החיל

 . אחת מחמשת אבני בניין הכוח בהן הוא עוסק

 

 א"כ

זו אינה הפעם , מחד .העיסוק בכוח אדםינו תחום מרכזי בתפקידם של קציני החיל הראשיים ה

האתגרים הניצבים , מאידך. החיל עוסק בנושא זה.שקהארוך כמפקד הראשונה במהלך שירותו 

 תמקדבתחום זה נ .ם הוא התמודד בעברחיל בתחום זה שונים משמעותית מאלה עימ.בפניו כק

מימוש , אסטרטגיתבראייה  פיתוח כוח האדם בחיל: בשלושה אתגרים מנהיגותיים מרכזיים

ויצירת גאווה ן "וגופי משאעמיתים בכירים  ,רתימת מפקדיםבאמצעות התוכנית החילית 

 . ומוטיבציה חילית

 

                                                 
. תגרי תפקידםוהתמודדותם עם א םהחיל אשר פינו מזמנם על מנת לחלוק עימנו את חוויותיה.ברצוננו להודות לק 1

 . החיליועץ ן רום לירז יחד עם "וב המקרים על ידי רסהראיונות בוצעו בר
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 נות הסביבההובלה של תהליכי שינוי בתחום כוח האדם בהתאם להשת. 1

הבנת השינויים הצפויים  –א מזוית אסטרטגית "חיל נדרש לעסוק בתחום פיתוח כ.ק, לראשונה

לצרכים  יתן מענהשת נית"משאמדיניות הובלת ו( המקצועיים, הארגוניים, המבצעיים)בסביבה 

עבור גופים אשר חלק ניכר  הינו שינוי דרמטי ל דרומה"המעבר של צה, לדוגמה .המשתנים

ת עם יוהזדמנומשלב  דרומהמעבר ה": ר לשעבר"כפי שמתאר קמנ, זור המרכזהם גר באמאנשי

המעבר צריך . מ"מנהלת בראשות אל מנולטובת הנושא הק. כמו שאנשים לא יעברו ,הרבה סכנות

כפי  ." ...לאומיהמהלך את ה, חינוךאת ה, משולב שלוקח בחשבון את המשפחותלהיות מהלך 

אשר תאפשר , מקדימהוי הצפוי במעבר לדרום מחייב התארגנות השינ, שעולה מתוך הדברים

הקמת . התמודד עם הסיכונים ולמצות את ההזדמנויותל, היערך למורכבויות של השינויל חילל

 .עם שינוי אסטרטגי אחת מדרכי ההתמודדות הגוף יעודי  הינ

ער במספר לאור הפ, לדוגמה. ביצירת תוכנית פיתוח חדשה ההינ ,דרך נוספת להתמודדות

הוחלט בחיל הרפואה ליזום תוכנית יחודית , "(בור הרופאים)"ל "הרופאים המגיעים לשירות בצה

צבאיים ובכך תסייע הלימודים בין האשר תשלב בין הלימודים האקדמיים בבית הספר לרפואה ל

בדומה להחלטות , במקרה זה. ל"לצה להבטיח את איכותם וכמותם של הרופאים המגיעים

כפי , רק בעוד תקופה ארוכהמדויק לבעיה המענה הניתן ניתן יהיה לדעת האם , ת רבותאסטרטגיו

מסלול "לדוגמה , חלק מההחלטות אפשר לבחון רק עוד עשר שנים" :ר לשעבר"שמתאר קרפ

    ".לעתודה לרפואה "צמרת

ם בסביבה הפניאלא , אינם בסביבה החיצוניתהחיל .עימם צריך להתמודד קלעיתים השינויים 

לרוב קידום קצינים בחיל לתפקידים שונים מחוץ לחיל נתפס כהצלחה , לדוגמה .לית"צה

מים בחיל "התחלתי את התפקיד עם תשעה אל: "החיל.כפי שמתאר אחד מק, משמעותית

יש לך סיכוי לקדם . לים"גם הגדלתי משמעותית את כמות הסא. מים"וסיימתי עם ארבע עשר אל

, עם זאת ."צריך מודיעין טוב השפעה מול אלופי הפיקודים , את האנשים שלך בתפקידים שונים

יקללו אותי ": אחר חיל.כפי שמתאר ק, לאורך זמן פעילות זו עלולה לפגוע בשמו הטוב של החיל

בשנים אך  ,מאוד טובים "בחוץ"תמיד חשבו שהקצינים . ם בחיל"כי אני אקדם פחות סאלי

למדתי לקבוע . איונות ואף אחד לא רוצה אותור 10ל שהולך ל "יש סא. האחרונות הרמה ירדה

 ."לפתח אותם אחרת –לאן רוצים להגיע ואז לגזור משמעויות להגדיר  –עקרונות חדים בנושא 

מחייבת התאמה  הקצונה החילית" אטרקטיביות"הערכת מצב עדכנית ביחס ל, במקרה זה

 . מחדש של תפיסת הפיתוח

החיל מאותגר לשמר את הקשב גם לפיתוח .ק, ילעיסוק האסטרטגי בפיתוח אנשי החבמקביל ל

מנסה להתאים בין האדם "  - בהתאם למאפייניו ויכולותיו, ארוך הטווח של האדם הבודד

יכול להיות מפקד מצטיין שלא מתאים לתפקיד מסויים . לא כל אחד מתאים לכל מערך. למסגרת

 ".ווגם אם התפקיד יפתח הוא לא יקבל אות

 

  לתוכנית הפיתוח החילית א"וגופי כמיתים בכירים ע, רתימת מפקדים .2

החיל יש אחריות רבה אך אין לו סמכות .תחום כוח אדם הינו אחד מתחומים רבים בהם לק

ל היא בדרג האלוף המהווה "ברוב החילות הסמכות למינוי קצינים מדרג הסא. מלאה למימושה

השונים המשפיעים על עמדת ועליו לרתום את הגורמים , (אגף/זרוע)העל -את מפקד מסגרת

. צריך לרתום נכון את מפקדי הפיקודים אתה"  - על מנת לקבל את מבוקשו, האלוף טרם הדיון

אסור . צריך לחיות את  המתרחש ולבנות מצע שמחבר בין האינטרסים החילים וצרכי המפקדים
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פקדים רתימת המ ."חיל.כק לקצינים אחרת תאבד את האמינות שלך" סידור עבודה"לעשות 

בשל ההבדלים המובנים בין התפיסה החילית ארוכת , הבכירים עלולה להיות מורכבת לעיתים

תפיסת פיתוח כח אדם חילית " – הטווח לפיתוח אנשי החיל לבין הצרכים המידיים של המפקדים

פיסה ולא בהתאם לת ,שאני רוצה אני רוצה כאלוף להשפיע ואני רוצה את מי -מפריע לאלופים

ש ואת המענה לצרכים "האלופים מפעילי הכוח רואים את הבט .רואה את כל התמונההחילית ש

בעלי עמדה , נדרשת רתימה גם של קצינים בכירים מן החיל, מקריםבחלק מן ה ".הנוכחיים

שלושתם , לים חוץ ממני"תא שלושה עם עוד האלוף אני מגיע לדיון" – והיכרות עם המועמדים

מצד שני זה מאד . זה נכון שהם יביעו את דעתםמצד אחד . ם משלוולכל אחד אינטרסי החילאנשי 

 ". תיתי להעביר את העמדה החילימאתגר ומאוד בעי

על  וח האדםחלק ניכר מקציני החיל תיארו כיצד רתמו את גופי כ, בנוסף למפקדים ולעמיתים

. א קצונה"קבלנו מעט קב ,בעיה של משאביםהייתה " :מנת לאפשר פיתוח טוב יותר של אנשיהם

את  נווכמעט והכפל י"הראינו את חוסר ההוגנות מול שאר החילות במז ,א"עשינו עבודה מול רחכ

. אז הצלחת, א האדם שלך"אם היה לך מזל והצלחת להשפיע על האיכויות של כ, חיל.כק", "המנה

ת זה משפיע באופן אוטומטי על איכו. אני לא נלחמתי מספיק כדי לטייב את האיכויות וטעיתי

ר של תלנו יש את האחוז הגבוה ביו –הכירו בנו כחיל בעל צרכים שונים ", "הקצונה שלך בהמשך

 ".הבינו שבחיל מקצועי גם קצינים בשטח נדרשים לידע רחב. קצינים הלומדים הנדסה

 

 חיליתאווה גומוטיבציה  .3

ותי משמעותי הגברת הנכונות של אנשי החיל לשרת בו ולהיות גאים בעשייתם הינו אתגר מנהיג

. קיבלו וקידמו כך וכך, לוחמי החיל עשו כך וכך -להסביר את החיל בעיתונים" –החיל .עבור ק

יש השפעה גם על והגאווה החילית לעיסוק במוטיבציה , לתפיסתם ".שיווק של עשייה חילית

" הקוד הגנטי"זה ה, אתה חייב לעבוד גם על הרוח של האנשים והחיל" - תפקוד הכוחות בחירום

שש "האם יש לך ארגון שחדור מוטיבציה ו. אם אתה לא משקיע בזה אתה משלם בזמן אמת –

 ".ונותן ביצוע ברמה גבוהה או שלא" אלי קרב

, נדרש גם להחליט באיזו אוכלוסיה להתמקדקצין החיל אך  ,מתמשךאמנם אתגר זה הינו קבוע ו

זה משתנה . ם את מרכז הכובדהאתגר היה באיפה לשי"  -בנושא  בהתאם להערכת המצב החילית

ר לא משקיע "קחצ" - בים"לעיתים בוחרים קציני החיל להתמקד במלש". בהתאם לאבחון החיל

שמשקיעים הרבה ' שריון וכו, יש חיילות כמו תותחנים. בגיוס אפילו דקה כי יש עודף מתגייסים

חושבים לדוגמה חימוש  שחושבים על. זה גם עניין של דימוי. אנרגיות כי אין להם עודף מתגייסים

מטפלים הם מתוחכמות שהאנשים לא מכירים את המערכות הטכנולוגיות . רק על מכונאי רכב

עיסוק הפיקודי ה ."הם הנדסאים ומהנדסיםבחיל מאוכלוסיית הקבע  50%שלמעלה מ או בהם

כפי שגם  ,ובקשייו האישייםטיפול האישי בו ממשיך בב לחיל אלא "אינו מסתכם בהגעת המלש

לטפל  ,להביא את האנשים" - (2013, ופדן טובי)ם "המבוצעת בביסלעלה בהערכת מצב מנהיגות 

. אקונומי מאד בעייתי-סוציוהמעמד ההאוכלוסיות מאוד קשות ו. בעייתיזה בהם ולשמור אותם 

 ".מהחיילים 40% -הגענו ל (ש"תשמ)ם לתשלומי משפחות זכאישל החיילים ש 20% -מ

תקני קבע במסגרת תהליך הקיצוץ החד ב -משרתי הקבע החיל להתמקד בבוחרים קציני לעיתים 

חייב את קציני , אשר לווה בגלי פיטורין של משרתי קבע, ומודל הקבע החדש" תעוזה"ש "תר

היום אנשים יודעים ? איך משווקים את אטרקטיביות השרות הצבאי: "החייל להתייחסות הולמת

אשר היה , כאשר הביטחון התעסוקתי ."ם ללכת הביתהניתן לקרוא להם ולהגיד לה 40שעד גיל 



6 
 

על , כבר אינו מובטח, בין משרת הקבע לבין הארגון הצבאי" חוזה הפסיכולוגי"אבן יסוד ב

לייצר " – מפקדי החילות לפעול באופן אקטיבי על מנת לשמר את האיכות של המשרתים

בציטוט זה מתייחס ". ד יותרזה נכון תמיד ובעת הזו עו. תהליכים שישאירו את טובי האנשים

במיוחד במעבר מן הקבע הראשוני אל , של הקצונה" המרכיב האיכותי"קצין החיל לאתגר שימור 

ההמתנה הולך ומתארך וההזדמנויות באזרחות הופכות ליותר " מסדרון"בו , הקבע המובהק

הקצינים  קציני החיל פועלים רבות בכדי שבמעבר לקבע המובהק ישארו במערכת. אטרקטיביות

גלי הקיצוץ מאחר ו. ולא אלו אשר נשארו מחוסר ברירה אחרת" חפץ ביקרם"ל "האיכותיים שצה

גם על המוטיבציה ותחושת הזדהות עם הארגון הצבאי של הפרט המועמד לקיצוץ משפיעים 

אתגר שימור האיכות של , (2013, לירז וגל) שאר אנשי הארגוןממושך וגם על התחושות של באופן 

 .החיל מתעצם קציני

האתגר היה מול השבר של " -משרתים במילואים בוחרים קציני החיל להתמקד בלעיתים 

דרך . שיאמינו שאנו הולכים למשהו אחר, בעיקר אל מול אנשי המילואים, מלחמת לבנון השנייה

החיל .קביקור ... שיתוף בתהליך, אימונים, המחשה שהמשאבים קיימים, ביקורים, שיחות

  ".להסיט משאבים, יכולת לשמוע את השטח, וב להגברת המוטיבציהביחידה חש

 

 ל"תו

יש חשיבות רבה בעיניהם עיסוק בתורה לעלה כי  ,ראיונות עם קציני החיל הראשייםמתוך ה

 :ממגוון סיבות

לצרכים  ההתאמתהחילית על ידי כפלטפורמה משמעותית לשמירה על המקצועיות  .1

ולכן אחד התהליכים , ערוך למלחמות של פעם החיל היה"  - המשתנים של שדה הקרב

שהובלתי כקצין חיל ראשי היה לבדוק את הרלוונטיות של תפיסות ההפעלה ולהתאים אותן 

בחנתי את כל תפיסות ההפעלה ושיניתי את מה ... לית"למציאות הנוכחית של הלחימה הצה

וריינטציה של מבטא פעולה מתוך אבמובן זה העיסוק בתורה  ".שהפסיק להיות רלוונטי

 .ל"דרג התאאת פעולת , (2010)סנג מתאר פי שכ ,שינוי

יצרנו גם מושגים חדשים . וצרו כרכים חדשים בכל המקצועותנ" - מרחב ללמידה ארגוניתכ .2

למכשולים יש מאפיינים קבועים שאם מבינים אותם יודעים . כמו התגברות על מכשולים

פתח הבנות עדכניות על אופן הפעולה החילי העיסוק התורתי מאפשר ל. "לטפל בהם טוב יותר

עיסוק לומר כי אף ניתן . וליצור המשגות אשר יאפשרו תפקוד טוב יותר במצבים משתנים

, רובינשטיין וברדה-ביטון)תהליך למידה ארגוני  הינו ,תורתי מתמשך המפתח ידע חדש

2003). 

אבן "את התורה החילית כחיל רבים תופסים .ק - בניין כוח אחריםתהליכי הכוונת כבסיס ל .3

אם לא כותבים "  -בדגש על תהליך ההכשרה , אחריםכוח בסיס לתהליכי בניין ה–" הראשה

 ."כל ההכשרות והאימונים לא יהיו כמו שצריך, את התורה שהיא הבסיס

מאחר והתורה הינו התחום היחידי אשר נמצא באחריותו ובסמכותו הבלעדית  - סיס כוחכב .4

ת ללא יכולת של גורמים מעליו לשנות את עצמאימאפשר פעולה בתחום העיסוק  ,החיל.של ק

זה כוח שלא מתערבים ... הסמכות שלך מלאה ויש בזה יתרון מסוים –תורה : "החלטותיו

זאת בשונה  ."זה הכוח האולטימטיבי שלך -ת הסמכות היא רק אצלךיבהוראה מקצוע, "לך



7 
 

באופן עצמאי  ם ביכולת שלהם לממשבהם קציני החיל מרגישים מוגבלי ,מתחומים אחרים

 .את אחריותם

 

קושי מגוון רחב של גורמים המייצרים קיים , החיל.על אף החשיבות של העיסוק בתורה בעיני ק

 ולא מייצר חדוות עשייה בקרב, טכני ומשעמםהעיסוק בה במקרים רבים הוא  :הבעסוק ל

לא היו  ןוה ןבדקתי אות. צועיותמקהוראות  2700שהתחלתי את התפקיד היו " - העוסקים בנושא

, אף אחד לא אוהב את זה, מקללים אותך כל יום... אתה משקיע בכך עבודה סיזיפית מאד. בתוקף

חשוב אך )ניתן להפסיק לעסוק בה והמחיר של כך לא נראה לעין באופן מידי  ;"כולל אתה עצמך

לא רק  ;"עדכנים אותהתורה לא צועקת אם לא מ" -זאת בניגוד לתחומים אחרים , (לא דחוף

גם בקרב אנשי החיל היא לא , שהעוסקים בכתיבת ועדכון התורה לא תמיד נהנים מן העשייה

ההערכה לעיסוק התורתי  ;"אנשים לא אוהבים לקרוא ולכתוב ספרות" -תמיד מצרך מבוקש

 -  לי"בדגש על המרחב המטכ, ל"הינה נמוכה לא רק בקרב אנשי החיל אלא באופן כללי בצה

כמה . ל היא חלשה"במטכאבל ... יש מקומות שהיא חזקה. ל נחלשה מאוד במעמדה"רה בצהתו

 ". היום הולכים לפרקטיקה ולא לפרקטיקה ולתפיסות? ל"דיונים תורתיים מתקיימים במטכ

ירידה בחשיבות השיח המקצועי קציני החיל ביחס לניתן לחשוב על מגוון הסברים לתחושת 

 :ל"בצה

לאור  מתחילית מתקיי-יתכן כי הירידה בעיסוק במקצועיות החד - חילי-מחד חילי לרב .א

חילית -השמה דגש על המקצועיות הרב, להסתכלות אינטגרטיבית יותר לי"צה מעבר

שילוב , מרחבית/זרועית-הלוגיסטיקה הרב, הקרב המשולב היבשתי)והבין הזרועית 

ך לסבוך ורב מימדי מאחר ושדה הקרב הפ(. 'ם וכו"כוחות מיוחדים בניהול מערכה במב

 .כך גם הדגש המקצועי, יותר

יתכן כי הירידה בשיח המקצועיות מתקיים לאור עלייה בשיח  - ממקצועי למשאבי .ב

חיזוק שיח זה בא לידי ביטוי בחיזוק כוחן הניהולי של . ל"המשאבי וההתייעלות בצה

ל  הע-ר במפקדת"ח התוא"ט ורמ"והעצמת תפקיד הרמ, (אגפים וזרוע)העל -מפקדות

, (ל"ר למטכ"ח התוא"האלוף מגיע עם רמ, ל"טים בראשות סגן הרמטכ"קיום פורום רמ)

ההסתכלות היא פחות מדי מקצועית ויותר מידי " -פעמים רבות על חשבון קצין החיל

 -במקום זה צריך להגיד יש לנו מקצוע, מסתכלים יש לנו שקל מה נעשה איתו. משאבית

 ."איפה נשים את השקלאיך נראה שדה הקרב הבא ולאור זה 

מודרני בו אנו נמצאים הוא -מאפיין משמעותי של העידן הפוסט – מודרני-העידן פוסט .ג

הבאה לידי ביטוי בתפיסה כי אין אמת אחת והיא סוביקטיבית , פריצת מסגרות מתמדת

לאור . 'תפיסת המציאות כמורכבת וכו, צמצום החשיבות של ערכים מסורתיים, בלבד

יכול להיתפס , העוסק במה נכון וראוי לעשות, שיח מקצועי תורתי, מאפייני עידן זה

האלתור והגמישות הפכו ל . ל יש רדוקציה במקצועיות"בצה" – כארכאי ולא רלוונטי

buzz word קצין חיל מסמן שמרנות. יותר משמעותית ממקצועיות...." 

בה , ח"רת הפלממבוסס על מסו( בעיקר צבא היבשה)ל "באופן מסורתי צה –לא חל שינוי  .ד

העיסוק בתורה ובמקצועיות תמיד היה נמוך . יש חשיבות רבה יותר לעשייה מאשר לתורה

 .יחסית
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החשוב והמורכב להמשיך בעיסוק   - חודייבעיסוק התורתי גלום אתגר מנהיגותי יכי על כן ניכר 

  .מכך ההילה והערכה המועטה יחסית המתקבליםעל אף , התורתיוהפיתוח של  העדכון 

 

 אימוניםו הכשרות

ונמצא בקשר הדוק עם , בניין הכוחחמשת תחומי הוא מרכיב נוסף ב אימוניםובהעיסוק בהכשרות 

באימונים ובהכשרות הוא הבסיס גם העיסוק  ,בדומה לעיסוק בתורה. העיסוק התורתי החילי

 כלל עבור ולמקצועיות של החיל ולמימוש תפקידו של קצין החיל כסמכות המקצועית בתחומ

יצירת מערכת  ,רלוונטיות ההכשרה: אתגרים מרכזיים בתחום זה לושהשו להדגיש בחרנ .ל"צה

 .ת בחילות אחרים"והכשרת בע מקצועית מפתחת בכל הרמות

רלוונטיות ההכשרה ביחס לשינויים המתרחשים בסביבה הינם אחד  – רלוונטיות ההכשרה .1

ם הטכנולוגיים גוזרים משמעויות צריך להבין שהשינויי" -החיל .מהאתגרים המרכזיים של ק

התאמנו את הכשרות " ,"ומחייבים שמירה על רלוונטיות ההכשרות שלו, כבדות לרמת החייל

השינוי ". היסוד בחיל ואת כל תוכנית בניין הכוח בראייה של לקחי מלחמת לבנון השנייה

ן עמידה בי, ביחס להובלת החיל החיל.מקצועית משמעותית עבור ק-מייצר דילמה פיקודית

 .משתניםהתאמה לצרכים המבצעיים הלבין היסודות המקצועיים הנלמדים בחיל איתנה על 

האם השינוי המקצועי יתבצע  –החיל להחליט גם מה יהיה מקור השינוי .לעיתים על ק

להלן תפיסתו של  ?יבצע את העדכון המקצועי הנדרש" שטח"במסגרת ההכשרה או שמא ה

והשאלה , החזית היא לא אותה חזית, ב הוא כבר לא אותו אויבהאוי" -החיל בנושא .אחד מק

אפשר להגיד שאתה כחיל מלמד את היסודות . היא האם החיל משתנה לאור ההשתנות

אני חושב שצריך לעשות את ההתאמות הנדרשות בהכשרה כדי . ובחטיבות יעסקו בהתאמות

מרים להם שמה שהם שלא לייצר מצב שבו החיילים מגיעים אחרי ההכשרה לחטיבות ואו

  ."למדו הוא לא רלוונטי

אימונים לקציני החיל התייחסו להכשרה ו – יצירת מערכת מקצועית מפתחת בכל הרמות  .2

והאתגר  תהייחודיו. כמבססים את המקצועיות הנדרשת של הפרט והיחידה לאורך זמן

 המפתחת את איש החיל באופן מתמיד יצירת מערכת מקצועיתו החיל הינ.בתפקיד ק

ביכולתו  כך שיש, מגיוסו ועד סיום שירות המילואים שלו, ו בצבאמחזור חיי בהתאם לשלבי

הכשרת ולא  .הכשרה זה מקצוע" – בכל עת לתת את המענה המקצועי הנדרש לצורך תפקידו

 להגדיר אתאיך כל יום שואל את עצמי אני . אימון משמר ידע וכשירות. איבדת אותו, אימנת

תחום דעת מקצועי בו מתקיימת התחדשות תפיסת העשייה החילית כ". יחידותהמוכנות של ה

כשאתה "  -ים מתמשכים יתהליכי למידה והכשרה חיל וםמשפיעה על קי, והעמקה מתמדת

מאמין שאתה עוסק בפרופסיה מקצועית אתה צריך לדאוג להחזקה המקצועית של אנשי 

  ."רס קציניםזה לא נגמר בקו, צריך להכשיר ולפתח באופן מתמיד. החיל

, מאחר והמציאות המבצעית היא ביסודה רב חילית –הכשרת בעלי תפקידים בחילות אחרים  .3

הקצינים אשר יפעלו במשותף יחד אתגר משמעותי הניצב בפני קציני החיל הינו הכשרתם של 

בין אם מדובר בהשתלמות טיווח על מנת ללמד את החילות . עם קציני החיל שלהם

א למפקדים "הרצאה על הפעלת המלכעיל את כוחות הארטילריה או המסתערים כיצד להפ

פעמים רבות הצלחת החיל בקרב תלויה רבות באפקטיביות ההפעלה שלו על ידי , הלוחמים

   .חילות אחרים ולכך נדרשת הכשרה הולמת
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 ארגוןח ו"אמל -אבני בניין הכוח 

באתגרים שהם מייצרים עבור  ח והארגון בשל הדמיון הרב"בחרנו לאגד יחדיו את תחומי האמל

השתנות מקצועית המבוססת על שינויים אסטרטגים הקשורים בשני המקרים מדובר ב. החיל.ק

בשני המקרים נדרשים , כמו כן(. התייעלות וקיצוצים)או לשגרה ( השתנות שדה הקרב)לחירום 

. חיליתעל מנת לממש את ההשתנות ה( כסף או תקנים)לרוב משאבים ארגוניים משמעותיים 

אלא ( למעט במודיעין ובתקשוב)משאבים אלה לא נמצאים בסמכות החיל להקצאה ומאחר 

נוצרת תחרות בין החילות על קבלת , (זרוע/אגף)העל אליה הם שייכים -בסמכות מסגרת

החיל .של הגורמים לשינוי ואופן ההתמודדות של ק להלן תיאור מפורט יותר. המשאבים הדרושים

החיל .חודית של קיבהמשך נתאר גם דילמה י. המשאבים הארגוניים עם התחרות על קבלת

 .ח"בתחום האמל

 

 ח"בתחום הארגון והאמל הגורמים להשתנות מקצועית

תפיסת ההפעלה , של המבנה הארגוניקציני החיל מתארים מספר גורמים אשר מחייבים התאמה 

 : ח החילי"או האמל

 –שדה הקרב ל ליות החדשות ביחס"ת הצהולתפיסומתן מענה מקצועי לצורך מבצעי עתידי  .1

 המתהוויםהחיל הינו ניתוח מקצועי מתמשך של השינויים האסטרטגים .ק אתגר מרכזי של

לדעת איך אירוע הופך  -צריך לחזות את העתיד " - החיל.כפי שמתאר אחד מק, בשדה הקרב

סיתי לשכנע ני. כשהתחילו המהומות בסוריה הבנתי שהגבול השתנה. לתופעה ולתת לו מענה

הסתכלו עלי בהתחלה כמו משוגע ולא . את מפקד האוגדה והפיקוד לשים גדר בגבול כמו בעזה

בהמשך הבינו את הצורך ובסוף הוקמה הגדר וגם עוד גדוד . היו מוכנים להקשיב או להאמין

  ."צריך לחזות צעד או שניים קדימה. תצפיות

להשתנות  אחד הגורמים -ך המבצעי בתהליותוך זרועית זרועית -יצירת אינטגרציה בין .2

לית ליצירת רציפות בתפיסה "אחריות מטכהינו  ח"מקצועית בתחום הארגון והאמל

אתה הגורם היחיד שרואה את . כל זרוע מסתכלת על מה שטוב לה" – זרועיתח בין "ובאמל

להביא את כולם לדבר צריך  שכדי לממש אותו ,שלםאת התהליך המבצעי ה, כל התמונה

 ".זה אתגר אדיר חיבור תרבויות שונות. שפה באותה

החילות נדרשים בשנים האחרונות להתמודדות עם הירידה במשאבים  - התייעלות וקיצוצים .3

אתגר נוסף שאולי " -המוקצים לטובת המענה המקצועי ביחידות ( תקנים, כסף)הארגוניים 

פעם החזקנו את ", "היה פחות קיים בעבר הוא אתגר ההתייעלות בעידן של מחסור משמעותי

... שנה בגדוד 20ואם הבאת לגדוד זחלים לחירום יכולת להחזיק את זה , כל החלקים בגדוד

 ". הבנו שצריך לשנות את השיטה, מאחר ולהחזיק חלקים עולה המון כסף

רוב קציני החיל לא , תהליכי בניין כוחהטווח הארוך של בשל  - הוכחת משמעות וחשיבות .4

תפקידם את התוצרים של השינויים וההחלטות המשמעותיים שביצעו יזכו לראות במהלך 

מאחר ולכל בעל תפקיד חשוב להמחיש לסביבה ולעצמו את המשמעות של . במהלך תפקידם

 - לעיתים הצורך בהישג מוחשי בא לידי ביטוי ברצון לבצע תהליכי ארגון שונים, תפקידו

אם רוצים  –יני החיל עסוקים בארגון כל הזמן קצ. חיל היא לארגן את עצמם לדעת.מחלת ק"

אם תהליכי פיתוח ? ד יהיו מדהימות מי ידע "אם ההכשרות בבה. זו התשובה, סיפוק מידי

 ."  הדבר היחידי שיש לך להראות זה מהלך ארגוני? מי ידע  –כוח אדם שלך יהיו מצויינים 
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 ח "האמל קבלת החלטות אסטרטגיות בתחום

עלו מתוך הראיונות מספר , ח"נו עד כה בתחום הארגון והאמלמעבר לסוגיות המשותפות שנדו

הצורך המרכזית שבהן אותה נרצה לתאר הינו . ח"חיל הייחודיות לתחום האמל.דילמות של ק

בפיקוד , (2010)ועמיתותיה זלינר -ת ייגרוכפי שמתאר. באומץ לב אסטרטגית ההחלט לקבל

(. טרנספורמציה של מושגים)חדש שלהם הבכיר מושגים נטענים במשמעות חדשה לאור ההקשר ה

הינו האומץ לקבל החלטה ביחס לנושא מורכב בו אין תשובה , האומץ בפיקוד הבכיר, במקרה זה

 :כפי שניתן לראות להלן, אחת נכונה

ח "החיל להכריע במתח בין איכות גבוהה וכמות מועטה של אמל.על ק - בין כמות לאיכות .1

, לכל בחירה יש משמעויות שונות כגון הרתעה. ה יותרלבין איכות נמוכה יותר וכמות רב

אשר הופכות אותה , עלות אחזקת החלפים, זמינות, היכולת לייצר השפעה מערכתית

אז מצטיידים במוצרי . ל היא הרצון להצטייד בהכי טוב"אחת הבעיות בצה" - למורכבת

יבה הראשונה של שנים לצייד את החט 7-8לקח , לדוגמה. במספרים מאוד קטנים, "בוטיק"

האם עדיפה כמות  –זו דילמה מאוד קשה . חטיבות 3שנה להגיע ל  20וייקח  4מרכבה סימן 

אני החלטתי ללכת על תפוצה . מעטה אך איכותית או פחות איכותית עם תפוצה רחבה יותר

 ".ל"שמגיעה עד הרמטכ, חיל. אך זו דילמה מאוד קשה של ק, רחבה

בתוך אי הודאות של השינויים  - ייה ארוכת טווחבחירת הטכנולוגיה הנכונה ברא .2

החיל לקבל החלטה אשר לעיתים אף ארגונים טכנולוגים .נדרש ק, הטכנולוגים התכופים

צריך לבחור את הטכנולוגיות המתאימות מבין שלל " -מתקדמים מתקשים לקבל 

קרוב ולא רק כדי שיחזיקו מעמד לעשור ה, יש צורך ללמוד את הטכנולוגיות, לכן. האפשרויות

על , ח יותאם לכיוון הטכנולוגי של שאר החילות"חשוב גם שהאמל ".לשלושת שנים הקרובות

 . מנת לייצר סינרגיה מבצעית מיטבית

החיל אשר .לעיתים לק, מאחר והפרויקטים הם ארוכי טווח -האם להמשיך פרויקט פיתוח  .3

חיל אשר .מאלו של קח יש תפיסות שונות "מקבל את התוצר הניסויי הראשון של האמל

להחלטה , בניגוד להחלטות מקומיות יותר. גיבש את הדרישה המבצעית ואישר את הפיתוח

כסף , כדוגמת משאבים שהושקעו)רחבות היקף לגבי המשך תהליך פיתוח יש משמעויות 

להלן . (רצינות החיל בעיני גורמי הפיתוח ועוד, להמשך התקשרות עם התעשיות" סומן"ש

אנחנו כבר לא  .לא צריך להמציא את הגלגל מחדש"  -החיל בנושא זה .ד מקהתפיסה של אח

אני המשכתי עם . אז לא יתכן שכל פעם שמתחלף קצין חיל משתנה כל הגישה, דים"מג

החלטתי שקודמי . פרויקט הפיתוח של קודמי למרות שהיו לי כאבי בטן לגבי חלק מהדברים

 ". קבעתי להחליט בשלב ההצטיידות .היה מספיק חכם ולכן לא עצרתי את הפרויקט

קציני החיל נדרשים לקבל החלטות אמיצות לא רק ביחס ? ח ישן"האם לגרוט אמל .4

להחליט על לעיתים צריך קצין החיל . אלא גם ביחס לטכנולוגיה קיימת, לטכנולוגיה עתידית

ה סגירה של פלטפורמה או גריטה של טכנולוגיה אשר עדיין נותנת מענה מבצעי אך יש ל

החלטתי " – לצורך קיימות אפשרויות אחרות למענהאו שעלויות אחזקתיות נרחבות 

וצריך  היריעה צרה.. .מתנגדים רביםשהיו לה  החלטה, סגירת מערך הבלון  בתקופתי על

 ."להחליט גם מה לא עושים
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 2החיל.מנהיגות בחירום של ק אתגרי ה

כעת נעסוק , בשגרה אחריותםבעים מתוך החיל הנו.בעוד שעד כה עסקנו באתגרי המנהיגות של ק

הוראת הפיקוד עיון ב. חירוםשעת ב החיל הנובעים מתוך אחריותם.ות של קבאתגרי המנהיג

מלמדת כי אין בו אף התייחסות , (2.0201) מטה המקצועי במטה הכלליהעליון העוסקת ב

המשטרה  לתפקיד חיל הרפואה וחילספציפית למעט התייחסות  ,החילות בחירום אחריותל

מתוארת אחריות  ,בימים אלא בסבב חתימות במטה הכללי תע הנמצא"בעדכון להפ. הצבאית

, להפיק לקחים, לאחריה ובתרגילים, לתחקר בזמן לחימה": הקשורה לתחום התורה, בלבדאחת 

 ".להפיצם ולהטמיעם בתורה החילית

כל אחריות או כמעט י משמעות הדבר היא כי אין בעיני המטה הכלל –זהו מצב פשוט , לכאורה

בבניין הכוח של הכוחות לקראת מצב החירום בעיקר תפקידם הוא . סמכות לחילות בשעת חירום

למרות שאין , עם זאת. לקראת העימות הבא, והפקת הלקחים המקצועיים לאחר מצב החירום

מצב זה מייצר עבורם תחושת תסכול , החיל שום אחריות פורמלית על הנעשה בחירום.לק

 .זהותי ודרגי, רגשי( חוסר הלימה)קה הנובעת מדיסוננס עמו

לבין  הינו בין תחושת האחריות שהם חשים כלפי הנעשה ביחידות החילראשון הדיסוננס ה

 המקצוע אנשיכאשר " לצפות מהצד"עליהם ל .לית כי הם אינם אחראים על דבר"הקביעה הצה

ח "אמלפעילים את הומ ,יות החיליותהפועלים לפי ההנחיות המקצוע, ד החילי"אשר הוכשרו בבה

אמנם ההשפעה על התפקוד היומיומי של היחידות   .מתמודדים עם אתגרי מצב החירוםהחילי 

רגשיים המתרחשים בחירום מעצימים את -אך התהליכים החברתיים, הינה חלקית גם בשגרה

ת השפעה גם אם בפועל לא קיימ, תחושת ההתגייסות הכללית ואת הרצון להשפיע על הנעשה

ירדנו לקשר הגדודי של  "עופרת יצוקה"ב. התפיסה שלנו היא של אחריות טוטאלית" - מוחשית

 ."אך זה מחזק את תחושת האחריות, פונקציונאלית לא תרמנו הרבה. לי"ל המטכ"אירוע בחמ

שהייתה להם האישית תחושת המשמעות בחירום הינו בין החיל .הדיסוננס השני שחווים ק

החיל המתמנים לתפקיד לרוב .ק .הנמוכה כיום כקציני חילתחושת המשמעות לבין בחירום 

שם , מדרג הגדוד ועד דרג הפיקוד, מגיעים לאחר סדרת תפקידים ארוכה ביחידות הפעלת כוח

לרוב אירוע השיא הינה  אשר עשייה בעת חירוםצברו תחושת משמעות מקצועית ו פיתחו זהות

הציפייה , החיל לחוש משמעותי.בשגרה המאפשרת לקבעוד שקיימת עשייה משמעותית . שלה

 . מהווה דיסוננס משמעותי, לרוב הקריירה המקצועית שלובניגוד , בחירום החיל לחוסר עשייה.מק

לבין הירידה ביכולת  החיל בחירום הינה בין בכירות דרגתם.הדיסוננס השלישי שחווים ק

ככל שאתה בכיר יותר כך יכולת , ל הוא ארגון היררכי"מאחר שצה, לכאורה. שלהם ההשפעה

אך , החיל אמנם בדרגה הבכירה ביותר בקריירה שלהם.ק, בפועל. ההשפעה שלך גדולה יותר

יכולת ההשפעה שלהם על הנעשה בחירום נמוכה יותר מהשפעתם בתפקידים קודמים ביחידות 

היחידות מאחר והארגון הצבאי מבנה את ההירככיה החברתית של , בדומה לכך. מפעילות כוח

גם דירוגם החברתי של , (2002, ויינר)ובעלי התפקידים ביחס לקרבה היחסית שלהם ללחימה 

 . מצב המייצר דיסוננס משמעותי, החיל נמוך יותר מדרגתם הפורמלית.ק

החיל מתמודדים עם הדיסוננס התפקידי שלהם בעיקר באמצעות יציקת משמעות ועשייה .ק

. אומללות" –החיל את הדילמה והתחושות בנושא .ק יםכפי שמתאר, במסגרת תקופת החירום

לים "העליתי רעיון שמפקדי החיל ינהלו את החמ. צריך לדעת מה לעשות. בעצם לא אומללות

                                                 
2
 בנושא ן לירז טאוב"ן שרון שפיר ורס"סעיף זה מבוסס על כתיבתן של רס 
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החיל הביא לי דוגמה שכשהוא היה .מצד שני אחד מק. מצד אחד יש להם ניסיון והשפעה. בחירום

חיל ה.לגבי תפקיד ק", "יה קצין החיל שלובחירום ההיחיד שהוא הרגיש שתמך אותו , צעיר בגדוד

בתחילת תפקידי . שיש הרבה עבודה בחירום תיגיל. יש עבודה או אין עבודה: גישות 2יש  -בחירום

 –החיל הוא פנימי .האתגר המנהיגותי של ק, במובן זה. "ח שלי"חשבתי שבחירום אני יהיה בהצ

להלן תיאור של  .מתגמל יותר ידעל אף הפיתוי לבצע תפקבחירום חיל .לדבוק בתפקידו כק

 :הערכות ללחימה ובמהלכה בעתהחיל בחירום .העשייה של ק

 

 בהערכות ללחימה

עת חירום מהווה הזדמנות לבדוק את  -ח חדש "קבלת החלטות ביחס להטמעת אמל .1

כל מבצע התעשיות "  -תפקודן של מערכות חדשות אשר נמצאות בשלות טכנולוגית לכך

זוהי הזדמנות מיטבית לבדוק את ביצועיהן , מחד ".דשות לשטחמביאות טכנולוגיות ח

של היכולת , מאידך. בזמן אמת ולשפר את יכולות היחידות הנמצאות בדרכן ללחימה

על קצין . הינה נמוכהח חדש "אמללמידת מאפייני ודרכי השימוש של התפנות היחידות ל

תאם לצורך ומאפייני החיל בה.כאשר תיתכן שונות בין ק, החיל לקבל החלטה בנושא

חיל . חיל רגלים הכניסו מערכת חדשה לפני הלחימה, "עופרת יצוקה"ב" - ח"אמלה

 ".השריון החליטו שלא להכניס מערכת

, בסיסים)החיל נעזרים ביכולות ההכשרה החיליות .ק - יחידות החיליותרענון מקצועי ל .2

לבצע  של החיל ות על מנת לסייע ליחידות המבצעי ,בסמכותם ותאשר נמצא( מדריכים

בחירום הכל נפתח והמטריצה עובדת " - היערכויות אחרונות לפני הכניסה ללחימה

אחד  ".באימוניםוח "קציני החיל הם היחידים שעוסקים באמל. אין חסמים -במיטבה

החיל שרואיינו אף סבר כי כדאי להרחיב באופן פורמלי את אחריות החילות על .מק

תפקיד הזרוע בחירום הוא אירוע שלא מבורר " -ללחימה  מוכנות היחידות עד לכניסה

 . "בהיבט כשירות" עד לגדר"האם בניין הכוח נגמר במעבר לחירום או . במטה הכללי

 בלחימה

 – ושל המפקדה הכללית( זרוע/אגף)העל -השפעה על הערכת המצב של מפקדת מסגרת .1

עזרים במפקדות אשר הם נ, אין סמכות ישירה על הנעשה בחירוםהחיל ציני לקמאחר ו

אליה הם ה מפקדהחלקם משפיעים באמצעות . להן אחריות על הנעשה על מנת להשפיע

 על הנעשה בלחימהמפקדות אחרות מנסים להשפיע גם באמצעות בעוד אחרים , שייכים

צריך לאסוף את הידע , כלומר. לזהות את הפערים ולהציף למעלה, צריך להסתובב"  -

אתה . זה לא משנה מה כתוב בפקודת הארגון" ,"להערכת המצבופעם ביום להביא אותו 

צ "ישבתי באמ. רק על בניין הכוח תאחראי למרות שהזרוע, החיל בצבאאחראי על 

 ".והשפעתי משם

החיל משפיעים על המוטיבציה והגאווה החילית של .ק -ביחידות נוכחות סימבולית  .2

הביקור של בכירים . ם בשטחורהיחידות ובעלי התפקידים השייכים לחיל באמצעות ביק

  -ר "כפי שמתאר קמנ, בשטח משפיע הן על אנשי החיל והן על גופי המטה של המפקדות

. השדה ידותן ביח"של אמ "שר החוץ" הוא - ר אין תפקיד מוגדר בחירום"לקמנ"
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. ..מה שהוא צריךאת השטח מקבל צריך לבדוק ש .ן מספיק חזקים"המערכים בתוך אמ

עצם זה שהגעת . מספיק שתבוא ותייעץ מניסיונך .בהכרח עם סל מתנותלא צריך לבוא 

את החשיבות של זה שאתה עושה את זה ומשדר . מהעבודה 50-80%ודברת ועודדת עשית 

ר או נוסעים "מצטרפים לביקורי קמנהם . לשטח הםלאורך זמן אנשי המטה רצים גם 

 ."כבר לבד

ע "הפהחיל על פי ה.אחריותו של ק, כפי שצויין קודם לכן –הפקת לקחים חילים  .3

להפיצם , להפיק לקחים, לאחריה ובתרגילים, לתחקר בזמן לחימה"עדכנית היא ה

גם בעת לחימה החיל מהווה מנגנון למידה אשר , קרי ".ולהטמיעם בתורה החילית

החיל תפקיד .לק. מאפשר בירור והפצת לקחים מקצועיים רלוונטים בין כוחות וגזרות

, הפקת לקחים ישומיים ,ומאפשר שיח פתוח)ת אקלים הלמידה החילי משמעותי ביציר

 (. 'מתן מענה מקצועי לבעיות וכו

 בבניין הכוחהחיל .קפעילות אתגרים המנהיגותיים המרכזיים הנובעים מה  -אינטגרטיבי  סיכום

הדילמות והאתגרים המנהיגותיים המאפיינים את העיסוק של קצין החיל בכל אחת מחמשת 

של האתגרים המרכזיים  תארל ברצוננו, כעת .ניין הכוח תוארו עד כה באופן פרטניאבני ב

 :בניין הכוחמתוך העיסוק באשר עלו קציני החיל 

בבניין כוח העיסוק . לאתגרי העתידבהתאם בניין כוח  ביצוע -עתידית ב מציאות וציע .1

כפי שעלה י מוכוון במהותו אל התמודדות המערכת הצבאית עם אויב בשדה הקרב העתיד

העיסוק ברלוונטיות העשייה , כל אבני בניין הכוחתיאור ההתמודדות של קציני החיל במ

. החיל הוא להסתכל קדימה.תפקידו של ק" – שמעותיאתגר מביחס לעתיד הלא ידוע מהווה 

לפעמים יש שינוי . לחיות טוב את ההווה ולתכנן את העתיד, הוא חייב להבין את העבר

לחיות  -החיל .השינוי במעבר לתפקיד ק", "אבל מה שחשוב זה העתיד, והמהותי דווקא בהו

היתרון היחסי של מפקד , "וירטואלי ולתעל אותו ליכולת ביצוע -בעולם הרבה יותר רעיוני

ת מרכז הכובד הכי רחוק סת עולמי שם איאני בתפ. ..חיל זה להביא את העתיד ולא בהווה

החיל למפות אתגרים מקצועיים .על ק. הינו מורכבהעתידית  עיצוב המציאות ."שאני יכול

לצורך עיצוב . במציאות עתידית אשר נוטה בשנים האחרונות להשתנות בקצב הולך וגובר

סדר יום "מייצרים ה, החיל לקיום תהליכי חשיבה אסטרטגית מתמשכת.המציאות נדרש ק

טוי בתהליכי התכנון בא לידי ביאשר , (2011, סנג)עבור החיל בראשו הם עומדים  "אסטרטגי

קציני החיל , שלהם" סדר היום האסטרטגי"במסגרת גיבוש . שנתיים-השנתיים והרב

על מנת לתמוך , העל שלהם-ל ושל מפקדת"נדרשים להבין לעומק את כיווני הפעולה של צה

 .אותם ולהיות רלוונטים במסגרתם

בסדר היום  יחס לסוגיות האסטרטגיותלקבלת החלטות אמיצה ב החיל גם נדרשים.ק

זלינגר -ייגר. למציאות המשתנההמיטבי מענה המקצועי אשר יאפשרו את ה, שלהם

מקבל משמעות שונה , בדומה למושגים אחרים, מתייחסות לכך כי אומץ( 2010)ועמיתותיה 

, עוד שבפיקוד הזוטר מדובר באומץ להסתערב. (טרנספורמציה של מושגים)בפיקוד הבכיר 

כפי שמתאר אחד , ודאות-באומץ לקבל החלטה מורכבת בתנאי איבפיקוד הבכיר מדובר 

מייצרים עבודה שמנתחת את כל השיקולים ובסוף אתה כמפקד מקבל את " -מקציני החיל 
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הכי חשוב זה . ניסיון שלך, אמונות שלך, איך גדלת -נכנס בזה דברים אישיים .ההחלטה

. תמיד חייבים להתקדם. ם בצומתעומדי, ברגע שאין החלטות זה מייצר אי סבירות. להחליט

החלטות המשפיעות על , יש אי וודאות, ברמות הגבוהות ברוב ההחלטות אין תשובה ברורה

עצם העשייה שיש אופק ששואפים להגיע אליו , לפעמים עצם התזוזה חשובה ...טווח ארוך

וף בסיטואציה קשה ומורכבת יש אפשרות להישאר במצב הקיים ולאס. זה חשוב בפני עצמו

  ".אבל עדיף ללכת קדימה גם כשיש אי וודאות, עוד נתונים

 – ת העתידית הרצויה בעיני קצין החילהוירטואלימציאות רתימת המערכת הארגונית ל .2

ובחלק ניכר מן , בעיני קצין החיל הינה רק אחת מני אפשרויות שונותהרצויה תפיסת העתיד 

מנעד . החיל.מזו של ק יד הרצויהמקרים למפקדים אחרים יש תפיסות שונות לגבי העת

בפיקוד הבכיר האחרים של הקצינים והתפיסות השונות " יםנכונ"ה ייםאפשרעתידים הה

יש " –החיל .כפי שמתאר אחד מק ,מהווה אתגר משמעותי לקצין החיל במימוש החזון שלו

נדות 'שיש להם את האג ,(א"קציני חיל מאכ, א"ט תומכ"רח, א"אכ' ר)ל "עוד כמוך במטכ

שאתה מתווה , "ככל שעולים יותר למעלה הגבולות מטשטשים. אין אמת מוחלטת. שלהם

אתה לא . כי השחקנים לא מוגדרים ,זה יוצר מהומת אלוהיםומדיניות היא כבר לא מקומית 

הוא אינו מהווה סמכות , החיל.כפי שעולה מתיאורו של ק. "יודע מאיפה תבוא ההפתעה

על אף , הסמכות היחיד לקביעת העתיד הרצוי בתחומו הוא אינו נתפס מקור –אפיסטמית 

וקצינים בכירים אחרים תופסים את עצמם כבעלי ידע ומומחיות לא פחותה משלו , בכירותו

זהו אינו מאפיין הייחודי לקציני חיל אלא מאפיין של השיח , להבנתנו. בחלק מן המקרים

 .החיל להתמודד.עימו נדרש ק, קרב הפיקוד הבכירב

נדרש קצין החיל לראשונה לשני , במסגרת תפקידו - ינטגרטיבי בין אבני בניין הכוחיבור אח .3

עיסוק בכל אבני בניין הכוח באופן פרטני ומעמיק ויצירת אינטגרציה : אתגרים משמעותיים

הבנה מה הצורך " –על מנת לתת מענה כולל למציאות המשתנה , בין אבני בניין הכוח

קחת קצין חיל יודע ל", "מה כן ומה לא. הכשרות, ארגון, נההמבצעי ולפרוט לתוכנית של מב

כל תוכנית בניין ", "הכשרותולתרגם אותו לידי את הבסיס התורתי שמכתיב מה נכון שיהיה 

 ."יתה בראייה של לקח לבנון השנייהיח הוהכ

 

 של קציני החיל פיקודי-האתגר החינוכי? על מה לא דובר

אשר  תחומיםנהיגות של קצין החיל היא מתן תשומת לב להסתכלות נוספת על אתגרי המ תזווי

העיסוק בהתנהגויות ואירועים בעיתיים אתית ועיצוב דמות  -הםקציני החיל מיעטו לדבר עלי

מראה כי , (2012)לית "תורת המנהיגות המטכניתוח של מנהיגות קציני החיל על פי . הקצין בחיל

ביטוי בראיונות נמצא , נים את המנהיג הרצויאשר מאפיי 3מתוך חמשת הגורמיםלפחות לארבעה 

התייחסו קציני החיל לאומץ הנדרש בכדי לקבל , ביחס לתכונות אישיות ואופי: מפקדי החיל עם

. החלטות ארוכות טווח בתנאי אי ודאות ולסבלנות הנדרשת בליווי תהליכי בניין כוח ארוכים

חילית ובה הוא עוסק באופן -עיות החדהחיל הינו הביטוי למקצו.הרי תפקיד ק, ביחס לידע צבאי

החשיבה המופשטת הנדרשת להבנת המגמות , ביחס לכישורים הקוגנטיביים ורגשיים. קבוע

בסביבה והאינטליגנציה החברתית והרגשית בה תלויה היכולת לרתום את האחר עולות בבירור 

                                                 
3

איתנות פיזית ונפשית והתנהגות , כישורים קוגנטיביים ורגשיים, ידע צבאי, תכונות אישיות ואופי :חמשת הגורמים 
 .אתית-תמקצועי
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ין אחריות כמו גם האיתנות הנפשית הנדרשת בהתמודדות עם הפער ב, החיל.מתוך דברי ק

כמעט , אתית-הגורם החמישי העוסק בהתנהגות המקצועית, עם זאת. התפקיד לבין סמכויותיו

 .עם קציני החיל ולא עלה במהלך השיחות שקיימנו

פעמים רבות הוא נוטה , אך לתחושתנו, כמובן מאליוהאתי מרכיב היתכן שקציני החיל תפסו את 

ני החיל עוסקים רבות בעיצוב פני העתיד בהיבטי קצי. שלא לבוא לידי ביטוי בסדר היום החילי

אך מעטים עוסקים , התאמת התורה להשתנות הלחימה ושיבוץ כוח האדם המתאים, ח"אמל

אירועים בעלי משמעות ערכית פעמים רבות . באופן פעיל בעיצוב דמותו של איש המקצוע החילי

הזדמנות י חדרים ולא מנוצלים כבחיל ומצבים בהם יש מתח בין ערכים נוטים להיות נדונים בחדר

 . לשיח מפקדים בוגר ומעצבמנהיגותית 

 

 על-למפקדת קצין החיל כפיפותהאתגרים המנהיגותיים הנובעים מ -' חלק ב

בניין הכוח , קצין החילנובעים ממשימתו של אתגרים המנהיגותיים הבדילמות ועד כה עסקנו ב

, שונהקצין החיל בפרספקטיבה  ותיים שלברצוננו להסתכל על האתגרים המנהיג, עתכ. החילי

נתמקד בשלוש . על-יותו חלק ממפקדתה - קצין החילפועל השפעת ההקשר בו הבוחנת את 

 .ל"א ובקשר עם המטכ"בכ, העיסוק במשאבים: החיל.של הקשר הפעולה של קהשפעות מרכזיות 

הינו על -פקדתמהמארגן של  ןההיגיו חלק מן  - משאביםהעל בתחום ה-תוריכוזיות מפקד. 1

המשאבית של עצמאות הבא על חשבון הגיון זה  .המייצר חיסכון ויעילות, החילות איגום משאבי

הכוח עבר , בתחום בניין הכוח" -במפקדה ט "על ידי פונקציית הרמלרוב ומיוצג , החילות

 עקרו סמכויות מקציני. ..ח"אמל, שליטה בתקציבים, ארגון, ט אחראי על תכנון"רמ. טים"לרמ

החיל מן האחריות למשאבים מאפשרת את קיומן .הניתוק של ק, מעבר לאובדן העצמאות ".החיל

.  ת משאביותאך הסיכוי למימושן הינו נמוך בשל סיבו" עקרונית"של עבודות מטה אשר מאושרות 

 של הצורך והמשאבים יתרונות הראייה האחודהט אגפי מתאר את "קצין חיל אשר שימש גם כרמ

ט "אני כרמ. מאחריות למשאביםגם מנתקים אותו , שמנתקים אותו ממשאביםכ ,החיל. ק" -

 ."כי ידעתי שאני לא יכול לממש אותו ,האחראי למשאבים לא הייתי מאשר את הצורך

בעל "מצב בו בילה למוהעל -מפקדתלעיתים הסמכות המשאבית של מטה , בעיני קציני החיל

מסתכלים . מדי מקצועית ויותר מידי משאבית ההסתכלות היא פחות" - "המאה הוא  בעל הדעה

איך נראה שדה הקרב הבא  -במקום זה צריך להגיד יש לנו מקצוע, יש לנו שקל מה נעשה איתו

מחלקת ", "איך נראה שדה הקרב ומה חסר לנו כדי להכריע. ולאור זה איפה נשים את השקל

 ."החיל.את הצורך זה ק מי שאמור להגדיר. ח פיתחה בתקופות מסוימות לא לפי הצורך"אמל

, החיל הינו יועץ בלבד.להוביל לתפיסת תפקיד כי קאף מגבלות הסמכות של קציני החיל יכולות 

. הוא מנחה מקצועי בלבד. החיל אין פקודים ואין משאבים. לק" –כפי שעולה מהדברים הבאים 

וא יכול להשפיע יש לו ממשקים שה. מטה בזרוע ומומחה מקצועי.כל סמכותו מבוססת על היותו ק

אין החלטה שהיא שלו ולכן . אבל הוא צריך להגיד למישהו שיהיה מוכן לשים את הכסף, עליהם

אתה ממליץ ומקבלים החלטה . אתה לא מקבל החלטה. ל ראשון"זה צריך להיות תפקיד תא

  .בהתאם

 על תהליכיהשפעה משמעותית העל -מפקדתלעמדת מפקד , בכל הרמות שטח-יחסי מטהבדומה ל

-תפיסה הרואה את החיל במוקד העשייה של מפקדת .החיל.ק העבודה ותחושת המשמעות של
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תפיסת " - של המטה הריכוזיות המשאביתלהוביל תהליכים על אף העל מאפשרת לקצין החיל 

החילות . בזרוע זה חטיבות המטה או החילות" סטרטר"האם ה -מפקד הזרוע מאוד משפיעה 

מקור הידע וחטיבות המטה עובדות , בילים את התהליכיםמו, צים"צריכים להיות המדמ

 . "אז החילות מרגישים מצוין. בשבילם

 

ל נוהל המשאב האנושי "מאז הקמת צה - (סמכות=פיקוד)א "העל בתחום כ-תומפקדעצמאות . 2

השייכים לחיל בכל חיילים לשיבוץ ומיצוי הסמכות היווה חיל כל , כלומר. סמכות= במתכונת חיל 

כל , כלומר". סמכות= פיקוד "ל לניהול המשאב האנושי במתכונת "עבר צה 2006בשנת . ל"צה

הניתן המשאב האנושי מהווה את הסמכות לניהול ( זרוע אך לא פיקוד מרחבי/אגף)על -מפקדת

אלא , (ים/ אוויר/ יבשה)א לזרוע שלהם "השינוי לא השפיע על החילות הלוחמים המפתחים כ .לה

משמעות השינוי היא כי הסמכות . ל"א לכלל צה"הלחימה המפתחים כ רק על החילות תומכי

בעוד , לניהול כוח האדם צומצמה באופן משמעותיתומכי הלחימה לית של קציני החיל "המטכ

תומכי החיל  ניבעוד שהסמכות של קצי, כמו כן. העל השונות גדלה-שהסמכות של מפקדות

מצב זה . נשארה ללא שינוי םאחריות, המצומצ ל"הלחימה לניהול המשאב האנושי בכלל צה

העל שלו אלא גם -על קצין החיל לרתום לא רק את מפקדת. מייצר אתגר מנהיגותי משמעותי

הצבא ייצר אתגר גדול " – כפי שמתאר אחד מקציני החיל, מפקדות של אגפים וזרועות אחרים

או  י"רג הנפרס זה מזמי שמפתח כוח אדם בד.  לקצין חיל ראשי בהחלטה על פיקוד שווה סמכות

גם  של התקנים הם מחליטים על אחוז האיוש. והייתי צריך לריב איתם ,צין החילל ולא ק"אט

לך   -היא הציפייה מקצין חיל  .לקצין החיל אין סמכות להחליט על זהו, בסדיר וגם במילואים

 ."גם אם אין לך סמכות ,לזרועות ותשפיע עליהם

 

ע "הפ)על פי פקודת הפיקוד העליון  – ל"והמטכ ל"הרמטכ עם העל את הקשר-מפקדות תיווך. 3

, ר"יחד עם גופים נוספים כגון פצ, ל"מטה המקצועי במטכקציני החיל הם חלק מה, (2.0201

המתח התפקידי המאפיין את הקשר של קציני החיל עיון בפקודה מבהיר את מקורות . 'ל וכו"יועכ

לשמש יועצים מקצועיים " הינול "במטכהמקצועי  יעודו של המטה, מחד. ל"ל והמטכ"עם הרמטכ

ל בסוגיות "לייצר שיח מקצועי קבוע עם הרמטכמהם מצופה , מכך .ולכן , "ל"למטכול "לרמטכ

הפקודה גם מציינת , עם זאת. ל"ולפעול ישירות מול אגפי המטכ אליהם המקצועיות הרלוונטיות

מכך ". כל אגף בתחומו, ל"שי אגפי המטכמתואם בפעולותיו ומכוון על ידי רא"המטה המקצועי כי 

אלא תוך תיאום והכוונה של מפקדי , פעילות קציני החיל אינה נעשית באופן עצמאיעולה כי 

 . העל שלהם-מפקדת

ל לבין היותם "מטכבבין עצמאות קציני החיל ע "המובנה בהפבמתח מתוך הראיונות עולה כי 

קציני החיל את העל -מפקדת ר לתיאום שלההכרעה היא בבירו, העל-מתואמים על ידי מפקדת

מול אגפי דוגמאות לתיאום קציני החיל בתחום המקצועי בראיונות עלו  :התחומיםבכל כמעט 

, יש לו אמירה מקצועית. ת"החיל לא נמצא מספיק על שולחנות אג. ק"  -ל"והרמטכ ל"המטכ

בחירום . צועי שלךל בתחום המק"אתה יועץ לרמטכ", "להגיד הלא יכולהעל -מפקדתש האמיר

זה כמעט ולא קורה . ל משהו אחר מהאלוף ועמדתך יכולה להתקבל"אתה יכול להגיד לרמטכ

ל לדיון קידום של "קצין החיל לא נמצא בהכנה לרמטכלמה " – א"תיאום בתחום כ ;"בשגרה

מציג  קצין החיל במטה הכללי גם בדיון עצמו ?ח הסגל"אלא רק רמ, ם"לדרגת אל מהחיל קצינים
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ולשמוע את התפיסות של בדיון הוא לא צריך לשבת . דקות ואז יוצא שתילמשך שלו ת הקצינים א

יש מתחים עם הכפיפות " - ל"עם הרמטכהישיר ותיאום בקשר  ;"?לגבי האנשים שלו האלופים

ל צריך לחדד את דרכי "כדי שזה לא יהיה תלוי במערכת יחסים אישית עם הרמטכ .למפקדה

אני לא ראיתי את . ל פעם בחודש"ע אישי עם הרמטכ"היה פ החיל.פעם לק", "התקשורת

  ."ל בתפקידי למעט בכנס"הרמטכ

על ידי מפקדת העל בעיקר לעליה בדומיננטיות השיח  החיל מייחסים את התיווך שלהםקציני 

ר למטה הכללי כי ציר "ח התוא"האלוף הולך עם רמ" – ל"המשאבי ביחס לשיח המקצועי במטכ

בואו . מגיע למטה הכללי בעיקר לבירור ומתן הסברים", "ל ולא הציר המקצועיהמשאבים מובי

כמות , זמן הדיון .נדבר על הכשלים המקצועיים שהובילו לאירוע ולא על הסיפור האישי

אין דיון . דקות 30-התייחסות של כלל המשתתפים ב. חים להגיע לעומקילא מצל, המשתתפים

 . "יש ישיבות ,בצבא

, ראשית. ה הכלליטלשני סוגי ממשק עם המבעיקר ת עולה כי קציני החיל מצפים מתוך הראיונו

בין אם בהסתכלות , חודי של קצין החיליהזדמנות להציג סוגיות אשר ממצות את המיקום הי

ל שיבקש "טכמהייתי מצפה מהר" - רוחבית -לית"ראייה צהעתידית ובין אם ב-אסטרטגית

, ש"לתרילי כ הח"סדה כשירותלדוגמה . ערכתיותמות מקצין החיל להציג למטה הכללי סוגי

מפגש  ,שנית ".עזר בהסתכלות זויוהמטה הכללי יכול לה ,וחבירבחתך  -החיל מסתכל אחרת.ק"

 - ליים"צההכוח הדיון על תהליכי בניין בו יתקיים , ל"הרמטכ עםשל כל קציני החיל עיתי 

 ."צריכים לכנס את קציני החיל באופן תדיר"

 

 סיכום

פרספקטיבה היסטורית  ,(2002)גל  ציגהמ ,ת"באג ח ארגון"מסמך סיכום התפקיד שלה כרמב

חלה ' 00 -החל משנות ה" -לירידה המתמשכת ביכולת הביצוע העצמאית של החילות ביחס 

ל והסטה של הסמכויות מהחילות אל זרוע היבשה "פגיעה מתמשכת במעמדם של החילות בצה

בהפרדה בין הגופים , בטאה בהעברת יחידות מהחילות לאגפיםמגמה זו הת. ל"ואל אגפי המטכ

בצמצום סמכויות החילות בתחום , בהכפפת החילות לזרוע ולאגפים, הטכנולוגיים לבין החילות

הכפפת החילות ...ובצמצום סמכות החילות בשליטה במשאבים"( סמכות=פיקוד)"כוח האדם 

לתאם טוב יותר בין החילות ומאפשרת מאפשרת לאגפים והעברת הסמכויות מהחילות לאגפים 

, בראייתי, מגמה זו מקשה, עם זאת. לחילות להישען על יכולות הניהול והתכנון הקיימות באגפים

 .על החילות לממש את סמכותם המקצועית

הסמכות והמשאבים לממש , בעוד שאחריותם המקצועית של קציני החיל לא השתנתה עם השנים

לממש את , ות זו מגבירה את האתגר המנהיגותי של קצין החילמציא. אותה הלכו והצטמצמו

על ידי רתימת בעלי , במשאבים מצומצמים ובסמכות חלקית, יעודו בתחום בניין הכוח

אך לא ניתן להמשיך בבירור אתגרי המנהיגות של . למימוש תפיסותיו העל-התפקידים ומפקדות

. ל"ונות המשמעותית בין קציני החיל בצהללא הכרה בש, קצין החיל ואופן ההתמודדות שלו עימן

 .החלק הבא מוקדש להתייחסות לשונה ולדומה בין קציני החיל
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 החיל.על השונה והדומה בין ק? כולם אותו דבר –' גחלק 

, זרוע בדרגת אלוף/למפקד אגף ותפיכפהחילי ו כל קציני החיל הינו עיסוק בבניין הכוחל המשותף

 סברמן הראיונות אף קטן בחלק . ציני החיל היא משמעותיתאך מכאן ואילך השונות בין ק

בשל השונות הרבה , החיל באופן כולל.אתגרי המנהיגות של קל התייחסהחיל כי לא ניתן ל.ק

 להלן ההבדלים המרכזיים בין קציני החיל(. קורא המסמך, ההכרעה בנושא נמצאת בידך)ביניהם 

 :שעלו בראיונות

ל משמעותי בין החילות תומכי הלחימה לבין החילות קיים הבד - מוטיבציה לתפקיד .1

בחילות תומכי הלחימה תפקיד קצין החיל . החיל.הלוחמים באטרקטיביות תפקיד ק

ולכן הוא מהווה את פסגת השאיפות של קציני , מהווה את התפקיד הבכיר ביותר לרוב

, דפתהחיל נחשב כאפשרות פחות מוע.תפקיד ק, בחילות הלוחמים לעומת זאת. החיל

לי על "זאת לאור מדרג היוקרה הצה. בהשוואה לתפקיד היוקרתי יותר של מפקד אוגדה

 –פיו תפקיד בתחום הפעלת הכוח יוקרתי יותר לרוב מתפקיד בתחום בניין הכוח 

חיל ראשי זה לא הבחירה הראשונה .כשאתה אומר לקצין ביבשה אחר הולך להיות ק"

קצין ? האם זה מקום שממנו שמתקדמים או לא, הוא שואל את עצמו. שלו וגם לא השניה

אין ".  טופ"להיות קצין חיל זה ה -ל זה אחר"בתומכ", "ביבשה רוצה להיות מפקד אוגדה

 ."אחריו תפקידים

החיל הינם מרכיב מרכזי .התפקידים שביצע קמתוך הראיונות עלה כי  – ניסיון בחיל .2

כאשר . לעשות זאת שי החילביכולת שלו לפקד על החיל ובלגיטימציה שהוא מקבל מאנ

האתגר , חיל מפקד שלא התפתח בחיל או שהתפתח בערוץ יעודי.מגיע לתפקיד ק

טכנולוג , למשל. קצין חיל חייב להגיע ממסלול שטוען אותו" -המנהיגותי שלו יתעצם 

אם . להיבט המנהיגותי יש השפעה רבה על הצלחה בתפקיד. ר"יתקשה להיות קמנ

 ."חלק ממה שירצה לא יקרה, החיל הוא לא מנהיג.ק

העל בכמות החילות הכפופים -קיימת שונות משמעותית בין מפקדות – לבד או ביחד .3

ן "חילות ולאמ 3א כפופים "ל ולאכ"לאט, חילות 5בעוד שלזרוע היבשה כפופים . האלי

תחת יש יותר חילות ככל שמתוך הראיונות עולה כי . ולאגף התקשוב כפוף חיל אחד בלבד

הנמוכה ביותר החילית כאשר העצמאות , כך סמכויותיהם מצומצמות יותר, מפקדת העל

קצין החיל מבצע לפחות תפקיד , במפקדות בהן יש חיל אחד, עם זאת. היא בזרוע היבשה

ט "ט וגם רח"ט ובאגף התקשוב הוא גם הרמ"החיל הוא גם הרמ.ן ק"באמ – אחד נוסף

קציני החיל העושים זאת , קבילעל אף המורכבות בביצוע שני תפקידים במ. ההפעלה

מעגל  סגירת"ט באגף מאפשר "החיל לבין תפקיד הרמ.השילוב בין תפקיד קמתארים כי 

. ק"  - היכולת המשאבית לממש אותוהערכת בין זיהוי הצורך המקצועי לבין " מהירה

ט "אני כרמ. מנתקים אותו מאחריות למשאבים, שמנתקים אותו ממשאביםכ, החיל

 . "לא הייתי מאשר את הצורך כי ידעתי שאני לא יכול לממש אותו, יםהאחראי למשאב

הבדל משמעותי נוסף בין החילות תומכי הלחימה לבין  – חילי בין גופים א"כביזור  .4

מידה בה כוח האדם מרוכז ביחידות החיל או פזור בחלקים בהחילות הלוחמים הינו 

 ניתן למצוא רק ביחידות החיל יבשהחילות הבעוד שחיילים השייכים ל. ל"שונים של צה

ניתן למצוא בכל הזרועות  תומכי לחימההשייכים לחילות חיילים , (ד"גדודים ובה) ביבשה
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יחידות מקצועיות  -האוכלוסיה שלהם מאוד מסודרת ,י"מזהחיל בקציני " –והאגפים 

גם רפואה ה ציןק מכשיר אתר "קרפ. ן"אמב, י"חהב, א"לא נראה קצין שריון בחה. ומטה

 ."בחילות המקצועיים זה תפקיד יותר מתכלל. לחיל הים

לחלק מקציני החיל אחריות פיקודית על יחידות הכפופות  – אחריות על גופי ביצוע .5

, ר"לקח ן"מערך מג, ר"לקחש מים"יחשה כגון , (ד החילי"מעבר לבה)אליהם באופן ישיר 

אלא גם , יין הכוח בלבדזה אתגרי קצין החיל אינם בתחום בנמצב ב. ו"ר וכ"ם לקהנ"יהלו

 .בהפעלת היחידות הכפופות אליהם באופן מיטבי

 

הנושא . עלו במסגרת הראיונותקיים דמיון רב בין קציני החיל  םבה יםמשמעותינושאים  ניש

הנעוצה במורכבות קבלת ההחלטות הנדרשת והסביבה , תחושת הבדידות בתפקיד נויההראשון 

בסופו של יום כולנו צריכים לקחת החלטות בהן אתה " -ר הבכי הפוליטית המאפיינת את הפיקוד

יש מעט אנשים שאתה יכול לדבר . זה קשה -לחלוק את הבעיה עם אנשים ברמתך. לבד עם עצמך

התמודדות מול גופים , אישיות, יש לפעמים דילמות מוסריות. שיח נטול אינטרסים -איתם בדו

מנם לרשות קצין החיל עומד הפורום החילי א ."יתה אשתיישותפת סוד הכי טובה שלי ה. בצבא

אך הדבר תלוי הן בקשר שנוצר עם אנשי הפורום , הבכיר אשר יכול להוות מרחב להתייעצויות

ביחס לסוגיות שעל  מצליחים לגבש תפיסה מערכתיתבה הם לאחר המינוי לקצין חיל ובמידה 

הם אנשים שאני מתחבק . יש סביבך אנשים שגדלת איתם והשאלה איך מקבלים אותך" -הפרק 

בים "בדש", "זה אתגר מנהיגותי לא קטן. הם חברים שלי ופתאום אתה המפקד שלהם, איתם

אתה מקבל החלטה שאף פעם לא . למשל הפורום לא תמיד עוזר לך כי הוא מלא אינטרסים

  ."באחריות, אתה לבד בהחלטות. מוסכמת על כולם

קציני החיל הייתה לגבי משך התפקיד של קצין נושא נוסף אשר לגביו הייתה הסכמה רבה בין 

בעיני רוב קציני החיל נדרש משך תפקיד ארוך . יש חשיבות רבה לביצוע תפקיד ארוך וכי, החיל

הנדרש לתהליכי בניין הכוח בהם הם עסקו לשאת פרי וגם בשל תהליכי  רבגם בשל הזמן ה

נתיים בתפקיד הבנתי שעדיין אחרי ש" – ההתפתחות שלהם בתוך התפקיד המאתגר של קצין חיל

 , "ככה ראיתי חלק מפירות מאמציי. שנים ולא שלוש ארבע לא הגעתי לפירות ולכן רציתי להמשיך

בניין . לשלישית ולרביעית, הראשונה לשנייה יש הבדל דרמתי בין השנה. משתבחים עם הזמן"

לאורך זמן ואז בסוף זה בשביל לשכנע צריך לדבר על אותם בעיות . הכוח זה תהליכים ארוכי טווח

-התוכנית הרב עםתפקיד קצין החיל  לתזמן אתכי נכון אף אף סבר אחד מקציני החיל  ."מחלחל

קצין של פעם שאתה בתפקיד " –מיושמת תוכנית בניין הכוח החילית מסגרתה ב לית"הצה שנתית

חיל יבצע קצין ה. מבצע-אחריות מתכנןעל מנת לייצר , שי"משך התפקיד צריך להיות תרחיל 

 . "ש ויוכל לממש אותו"את התר נןשיתכעל מנת שנים  3-5משך של תפקיד ב

אלא , במסמך זה לא רצינו להסתפק בתיאור האתגרים המנהיגותיים והמאפיינים של קצין החיל

על כך בפרק . יות המאפשרות להם להתמודד עם אתגרים אלותגם לעסוק בפרקטיקות המנהיגו

 .הבא
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 פרקטיקות המנהיגות של קציני החיל? הם עושים את זה אז איך –' דחלק 

לאור המציאות הארגונית בה קיים פער מובנה בין אחריותו של קצין החיל לבניין הכוח החילי 

נדרשים קציני החיל לבצע מגוון פרקטיקות מנהיגותיות על מנת  , לבין הסמכות שלו לממש אותה

מהובלת  –השונות תחת שתי כותרות מארגנות ניתן לאגד את הפרקטיקות . להתמודד עם הפער

 . הובלת מספר תהליכים במרחבי עיסוק וטווחי זמן שוניםו להובלת תהליך אנשים

 

  יךלהובלת תהלאנשים מהובלת 

טוענות כי המעבר לפיקוד בכיר מאופיין במעבר מהובלת אנשים  ,(2010)זלינגר ועמיתותיה -ייגר

למשימתם אל יזימת והובלת או יחידה ירה של אנשים הובלה ישמ מעבר, קרי. להובלת תהליך

בבניין הכוח תהליכים מרכזיים . הכולל בעלי תפקידים מתוך החיל ומחוצה לו , תהליך מערכתי

בעינינו לקצין החיל יש שלושה תפקידים מרכזיים . לשינוי מתבצעים באמצעות עבודת מטה

מודעות פוליטית לגבי פוטנציאל : יותמהם נגזרות גם פרקטיקות קונקרט, ט"במסגרת תהליך העמ

רתימת כלל וגבוהה בעלת תוקף מקצועי נראה עבודת מטה הובלת , המימוש של הפער החילי

 .ל"בצההרלוונטים " בעלי העניין"

 

 בין מה שצריך לבין מה שאפשר –פוליטית -מקצועיתמודעות 

בעבודות מטה שונות  ל המלאות עד להתפקע"אגדות אורבניות מספרות על מגירות באגפי המטכ

מודעות גבוהה של קצין החיל לעמדות . אשר לא העריכו כיאות את יכולת המימוש שלהן

והמשמעויות הפוטנציאליות של עבודת המטה יכולות לאפשר לו להחליט באילו סוגיות כדאי לו 

האתגר הוא לא לבוא עם " - לצאת לדרך לביצוע עבודת המטה ובאילו מקרים עדיף להמתין

עם מה עולים ועם מה לא  -אלא למצוא את המינון הנכון של מה דורשים , שות בלתי אפשריותדרי

  ".?האם הציוד נדרש לכל הלוחמים או להגדיר מדרגה ראשונה ואחר כך מדרגות נוספות? עולים

ומאפשר , לעיתים במהלך ההמתנה מתרחש אירוע מבצעי אשר מחדד את חשיבות הצורך החילי

. לי כקצין חיל יש מאבק יומיומי על משאבים"  -  בטוחהמטה על פני קרקע ההתנעה של עבודת 

בעיקר , לא סופרים אותו מספיק בחלוקת המשאבים. אני הרגשתי שהדומיננטיות של החיל חסרה

בעקבות המבצע . ח ישן שגורם לפערים מבצעיים"ח חדש ובסוף יש שנים רבות של אמל"באמל

 ".כי הבינו את הצורךח "הצלחתי להגדיל את כמות האמל

 

 ט בעל תוקף מקצועי נראה"הובלת עמ

העל תקבל -הסיכוי שמפקדת, ככל שעבודת המטה החילית תיתפס כמקצועית יותר, בעיקרון

העל אין תשתיות ידע וחשיבה שאינן מבוססות על -מאחר ולרוב למפקדת, כמו כן. אותה גדל

 - חילי מקצועי היא נמוכה יחסיתט "העל עם עמ-יכולת העימות של מפקדת, התורה החילית

אנחנו עשינו עבודה . ל הגדיר שירדו תקנים"אט' ר. ארגון המערך במילואים-הלכנו למהלך של רה"

. הוכחתי מתמטית שצריך עוד פלוגות בחירום. של חצי שנה בחיל ובסוף הגדלנו את מספר התקנים

ורך ביצוע עבודת המטה לצ". השיטה היא לא לבוא עם סתם שקפים אלא עם עבודה איכותית

אשר יעשירו את  ,נדרש קצין החיל להסתייע לעיתים במומחים מתחומים שונים, המעמיקה

תיקוף של ההבנות החיליות וקבלת זויות התבוננות נוספות הינם . הידע החילי הקיים בנושא

 ותמתחייבת פתיחות של קצין החיל לדעות ותפיסות השונ. ט"מרכיבים חשובים במקצועיות העמ
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משלו על מנת לייצר מפגש משמעותי בין הידע של אנשי המקצוע לבין ההבנות המערכתיות 

המקצועיות שלך היא בניסיון אבל גם ביכולת ללמוד " - והמודעות הפוליטית של קצין החיל

 ."י זה לקבל החלטות"ועפ עולהבין מבעלי המקצו

הפיקוד הבכיר מאופיין בכך כי . ת שונות"מתגבשות דפאו, לאחר ביצוע שלב הבירור המקצועי

לקבל  - מאפיין מרכזי של המעבר לפיקוד בכיר הינו האומץ להעיז .אין תשובה אחת נכונה, לרוב

מייצרים עבודה " – הוא המנחה המרכזי" מצפן הפנימי"בו לרוב ה, החלטה ביחס לנושא מורכב

 -דברים אישיים נכנס בזה -שמנתחת את כל השיקולים ובסוף אתה כמפקד מקבל את ההחלטה

ברגע שאין החלטות זה מייצר אי . הכי חשוב זה להחליט. ניסיון שלך, אמונות שלך, איך גדלת

ברמות הגבוהות ברוב ההחלטות אין תשובה . תמיד חייבים להתקדם. עומדים בצומת, סבירות

 ".יש אי וודאות, ברורה

 

 לית"צהכלל בהסתכלות לעבודת המטה  "בעלי העניין"רתימת כלל 

ט מקצועי אינם מספקים בכדי להעביר רעיון מן הכוח אל "זיהוי מדויק של הסוגיה והובלת עמ

נדרשת , העל-מאחר ומתקיימת תחרות מתמדת על המשאבים המצומצמים של מפקדת. הפועל

ט בדרג בכיר היא שלא מדובר "המאפיין היחודי של עמ. רתימה פעילה של כל בעלי העניין בנושא

באגפים אחרים , בפיקודים)ל "אלא בבעלי עניין מרחבי צה, קדה מעליךרק ברתימה של המפ

אשר יכולים להשפיע על היתכנות המימוש "( ברי סמכא"אלופים ותיקים הנתפסים כ, ל"במטכ

על קצין החיל לזהות את מוקדי הכוח הרלוונטים לסוגיה בה הוא רוצה . של עבודת המטה

תוך ניהול המתחים , מטה בשלבים השונים שלהל ולרתום אותם לעבודת ה"להשפיע ברחבי צה

 boundary spanningדפוס מנהיגותי זה כ מתארים Yip, Ernst & Campbell (2011 ). ביניהם

leadership - בה הפיקוד הבכיר של הארגון פועל מעבר לגבולותיו על מנת , מנהיגות חוצה גבולות

החיל .להלן התייחסות ק. ו מטרה נעליםליצר כיוון משותף ומחויבות עם אחרים במימוש חזון א

 :לאופן יצירת הכיוון המשותף והמחויבות של בעלי עניין שונים

מטה מפקדת העל , בעוד שהחיל מחזיק במקצועיות החילית - רתימת מטה מפקדת העל .1

הבנת המשמעויות  , הכרת עם תהליכי הפיתוח הנדרשים)מחזיק במקצועיות הארגונית 

, לכן. חילית-ובראייה הרב( ניות הרחבות"מיפוי המשמעויות המשא ,הכלכליות של הפרויקט

לאורך כל שלבי עבודת , (באמצעות נציגיו הרלוונטים)נדרשת מעורבות של מטה מפקדת העל 

העל לתהליך העבודה יגביר את -חיבור מוקדם של קציני המטה של מפקדת. המטה

אם , מטה הזרוע -חיל ה.קד מאחכפי שמתאר , פוטנציאל המימוש שלה ויטייב את איכותה

הם , אם אתה לא מתייחס אליהם. אתה לא תופס אותם כשותפים הם יכולים רק להפריע לך

הם . אם יש לך רעיון מבריק בלי לעשות עבודת מטה הוא לא יצליח. לא מתייחסים אליך

אם רתמת את איש המקצוע אז הדרך שלך קלה . סוכנים יחד איתך אם אתה רותם אותם

 .םשבעתיי

ניתוח על פי תאוריית . כ החיל"אין צורך לרתום את ספ, לכאורה  -כ החיל "רתימת ספ .2

מראה כי עקרונית לקצין החיל בסיס הכוח המקצועי , (French & Raven, 1959)בסיסי הכוח 

אך ,  קיים גם בסיס הכוח של כפיה על ידי מתן פקודה)וההיררכי לקדם כל סוגיה שיבחר בה 

בפועל עוצמת שני בסיסי , עם זאת. (כ החיל כפוף פיקודית למפקד החיל"פס צ"כ וחמ"בחנרק 

לרוב ההבדל בניסיון המקצועי בין . כ החילי בפיקודים"הכוח הינה חלשה יחסית ביחס לספ
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בוודאי כאשר לוקחים בחשבון את עשרות )קצין החיל לבין קצין המטה בפיקוד הינו מצומצם 

הרי גם , ביחס לבסיס הכוח של ההיררכיה הארגונית(. שנות הניסיון המקצועי שצברו עד כה

כאשר לרוב בכירותו של אלוף , המטה בפיקוד כפופים למפקד בדרגת אלוף.קצין החיל וגם ק

מפקדו של )זהה או גוברת על זו של מפקד האגף ( בפיקוד המטה.מפקדו של ק)הפיקוד 

החיל וניסיון מקצועי .בקכ החיל ישנה יכולת השפעה שאינה תלויה "מאחר שלספ (.החיל.ק

  -כפי שעולה מן הדברים הבאים , חשוב שקצין החיל ירתום את הסגל הבכיר שלו, רב

וזה יוצר מהומת אלוהים כי השחקנים לא , שאתה מתווה מדיניות היא כבר לא מקומיתכ"

ולהגיד לו הפיקוד אתה יכול להיכנס לאלוף . אתה לא יודע מאיפה תבוא ההפתעה. מוגדרים

מר לו משהו דומה על לול ו"לרמטכיכול להיכנס אתה לא ". אוגדההלי בעיה עם מפקד יש "

ל "אין ברמת מטכ. לתהליך, אתה צריך ליצור את זה במחויבות של אנשים אליך. אלוף

 ". פקודות עבור

חלק מהגורמים המשפיעים על קבלת החלטות של מפקד  - בכירים" בעלי עניין"רתימת  .3

כגון , ך העבודה הינם העמדות של בעלי עניין בכירים ביחס לנושאהעל ביחס לתהלי-מסגרת

לסייע  הט החילי יכול"האלופים הרלוונטים לעמ רתימת. אלופים אחרים במטה הכללי

. הלכתי לכל אלוף מהחיל" -העל -בעת הצגתו למפקד מסגרת בחיזוק התוקף המקצועי שלו

ות ריכוך לפני שמפקד הזרוע מקבל צריך לעשות פעיל, הבנתי שאני חייב קודם לייצר לובי

אותם לעיתים בעלי העניין ". הוא כבר רואה את ההתנגדויות לשינוי במטה הכללי. החלטה

אחרי שדיברתי עם כל מפקדי " –כפי שעולה מן הדברים הבאים , הם מחוץ לצבאצריך לרתום 

רי שדיברתי במקרה אח. לא הייתה לי ברירה. ל"האוגדות בנושא ולא הזיז להם הלכתי לנקח

אילולי זה התפוצץ לא . ל"לתקשורת יש השפעה גדולה על צה. איתו זה גם התפוצץ בתקשורת

 ".הינו מקבלים את כל הסיוע המשאבי שקיבלנו

 

 הובלת מספר תהליכים במרחבי עיסוק וטווחי זמן שונים

ה ההשפע, הפיקוד הבכיר נע בין מרחב האחריות, (2010)זלינגר ועמיתותיה -על פי ייגר

, קצין החיל לא עוסק רק בתהליכי בניין הכוח החילי הנמצאים תחת אחריותו, קרי .וההתעניינות

לעיתים יכול להיווצר . העל-האינטגרטיבים המתרחשים במפקדתאלא גם בתהליכי בניין הכוח 

החיל להמשיך ולקדם את האינטרסים של החיל עליו הוא אחראי לבין .מתח בין הרצון של ק

כפי שעולה , אשר טובת המערכת כולה עומדת מול עיניו, "חבר הנהלה"לתפקד כ הציפיה ממנו

אתה . חיל לשמור נכסים אתה תפסיד.אתה צריך להבין שאם אתה בא כק"  -מהדברים הבאים 

אבל , ש יש כאלה שמסתכלים רק חילית"בדיון תר", "צריך להסתכל על המענה המבצעי ביבשה

זרוע צריך  פקדמ. ת להביא את התפוקה המבצעית הגדולההאתגר האמיתי הוא להסתכל מערכתי

כלל  בתהליכיםלעיתים קצין החיל עוסק גם ". צריך לאתגר אותו -היזון חוזר על החשיבה שלו

, זרועות -ל"אתה מסתכל על כל צה. אתה נדרש למשהו אחר לגמרי" - יםולאומי יםלי"צה

 למשל -בצבא  המערכתית ברמה עההשפ", "אתה גורם במטה הכללי, מבצעים רחבים, תהליכים

 לצורך החינוך וחיל א"לאכ הוצף והנושא מגמה לזהות היה ניתן הכלא דרך -  האתיופים סוגיית

זה  -ישנו אתגר מקצועי במיצוב עצמך והחיל במקום שבו יתייעצו בי במערכת האזרחית ", "טיפול

 ".משפיע על העוצמה והגאווה החילית
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. טווחי זמן שוניםבין חיל נעה לא רק בין מרחבים שונים אלא גם הובלת התהליכים של קציני ה

  -רוב קציני החיל איתם דיברנו תיארו את המשך הרב הנדרש לצורך מימוש תהליכים בבניין הכוח 

ולמרות שאני כבר מסיים , ח"יש דברים כמו קריית ההדרכה שהתחלתי לעסוק בהם עוד כרמ"

שהעיסוק חלק ניכר מקציני החיל אף טענו ". בר לשםד הראשון עוד לא ע"תפקיד בקרוב הבה

היתרון " -ובכך הם צריכים  להתמקד  בתהליכים ארוכי טווח  הינו הערך המוסף של קציני החיל

אני בתפיסת עולמי שם את מרכז הכובד . היחסי של מפקד חיל זה להביא את העתיד ולא בהווה

כפי , א מיקוד במימוש תהליכים בטווח הקצרלעיתים נדרש דווק, עם זאת". הכי רחוק שאני יכול

דברים . החיל היה במצב גסיסה ולכן רציתי להביא הישגים ומהר" -שעולה מן הדברים הבאים 

, תפיסה מאוזנת". תביא הצלחות קטנות ומהירות כדי שיראו שקורה משהו; לא טובים תקן מהר

 -ולה מתוך הדברים הבאיםע, השמה דגש על התנועה בין טווחי הזמן השונים בהתאם לצורך

תפקידו להסתכל . לחיות טוב את ההווה ולתכנן את העתיד, קצין החיל חייב להבין את העבר"

הוא צריך לנוע ביניהם כמו . מהרגע להרגע, קדימה אבל לפעמים יש שינוי מהותי דווקא בהווה

 ". האקולייזר במערכת שמיעה שזז לפי הצורך

 

 קציני החילפיתוח מנהיגים ומנהיגות בקרב 

במסגרת השיחות עם קציני החיל הם נשאלו גם על תהליכי הלמידה שלהם לקראת הכניסה  

, חלק ניכר מהם ציין כי בעיניו יש חשיבות רבה לקיום השתלמות יעודית לכניסה לתפקיד. לתפקיד

לית רחבה על תהליכי בניין הכוח עליהם הם אחראיים ותסייע להם "אשר תאפשר הסתכלות צה

צוין הצורך בקיומו של פורום , כמו כן. הנדרשת לדרג האסטרטגי" קפיצת המדרגה"את  לבצע

ל או סגנו בו מתקיימת ראייה כוללת וארוכת טווח של ביחס לכלל "לי בראשות הרמטכ"מטכ

עם )בעוד שהשתלמות הכניסה לתפקיד מתמקדת בפיתוח מנהיגים . 4ל"אתגרי בניין הכוח בצה

של קציני חיל מהווה פיתוח של מנהיגותם כקבוצת השפעה משמעותית  לי"פורום צה, (הדגש לפרט

למידת עמיתים ביחס )להבנתנו פורום כזה היה יכול הן לטייב את עבודת קציני החיל . ל"בצה

לית לנטר "והן לשפר את היכולת הצה( בחינה משותפת של סוגיות על הפרק, לתהליכים חילים

 . ל"יין הכוח בצהולהוביל שינויים רחבי היקף בתחום בנ

                                                 
אשר הוערכו  האלופה אורנה ברביבאי, דאז א"אכ' רן בראשות "ליים בנושאי משא"התקיימו מספר מפגשים כלל צה 4

 .בצורה חיובית
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 המנהיגות של קציני החיל אתגרי  -סיכום 

מתוך הראיונות של קציני החיל עולה תמונה ברורה יחסית של אתגרי המנהיגות של קציני החיל 

ן ובאגף "למעט באמ)אתגר מרכזי עימו מתמודדים קציני החיל . ואופן ההתמודדות שלהם עימם

הפער בין האחריות הנרחבת שלהם לבניין הינו  ,(ט"התקשוב בהם הם מבצעים גם תפקיד רמ

העברת הסמכות  .הכוח החילי לבין הסמכויות הקיימות ברשותם בכדי לממש אחריות זו

יצרה מציאות ארגונית בה , סמכות=וההחלטה על פיקוד( אגף/זרוע)העל -המשאבית למפקדת

ת להצליח לממש את ל על מנ"העל שלו ומפקדות נוספות בצה-החיל מחוייב לרתום את מפקדת.ק

מורכבות נוספת ברתימת המערכת הארגונית למציאות העתידית הרצויה בעיני קצין . אחריותו

הוא אינו  -החיל בעלות על משאב המקצועיות והידע החילי .היא כי פעמים רבות אין לק, החיל

, רותועל אף בכי, (סמכות אפיסטמית)נתפס מקור הסמכות היחיד לקביעת העתיד הרצוי בתחומו 

וקצינים בכירים אחרים תופסים את עצמם כבעלי ידע ומומחיות לא פחותה משלו בחלק מן 

על אף הוא לי מקשה "העל את הנעשה בדרג המטכ-התיווך הכמעט מלא של מפקדת .המקרים

ומחייבת אותם למצוא דרכי השפעה , (ע"על פי הפ)ל "ההשפעה הישירה של קציני החיל על המטכ

לאור , רגונית מורכבת זו מחייבת את קציני החיל ליכולות מנהיגותיות גבוהותמציאות א. עקיפות

 .התלות הרבה שלהם באחרים למימוש תפיסותיהם המקצועיות

הובלת כלל מאמצי בניין הכוח החילי לטווח הארוך ויצירת אינטגרציה אתגר משמעותי נוסף הינו 

החשיבה והתכנון החילי ביחס לכל לראשונה נדרשים קציני החיל לא רק להוביל את  .ביניהם

תוך התמודדות עם האתגרים , (ארגון, ח"אמל, הכשרה, תורה, א"כ)חמשת אבני בניין הכוח 

בכדי ליצור מערכת חילית רלוונטית , אלא עליהם לבצע אינטגרציה בין המאמצים, היחודיים להם

בניין הכוח משנה את  אתגר. המכינה את אנשיה למתן מענה מקצועי בשגרה ובחירום, ואפקטיבית

בו על קצין החיל ליזום עשייה רלוונטית , פניו באופן משמעותי בעת המעבר להפעלת כוח בחירום

רענון מקצועי ליחידות , ח חדש"קבלת החלטות ביחס להטמעת אמל ,תהפקת לקחים חילי: כגון

, כלליתושל המפקדה ה( זרוע/אגף)העל -השפעה על הערכת המצב של מפקדת מסגרת, החיליות

כפי שבא , כל זאת לאור מיעוט הציפיות הפורמליות ממנו בחירום, נוכחות סימבולית ביחידותו

 . לידי ביטוי בהוראת הפיקוד העליון העוסקת בתפקידו

חיזוק ) השפעה על העשייה החילית ברמה הטקטיתאתגר משמעותי נוסף של קצין החיל הינו 

יצירת מערכת מקצועית המפתחת את איש החיל , העלאת המוטיבציה לפיקוד, הגאווה החילית

, טים חיליים"יזום עמ) במקביל להובלת העשייה ברמה האסטרטגית, (ת"איוש בע, באופן מתמיד

רתימת מפקדות ומפקדים בכירים , מעורבות בחידושים תורתיים לאור השתנות שדה הקרב

 (. זרועיים/מעורבות בתהליכי חשיבה אגפיים, לתפיסה החילית

החיל מתמודדים עם אתגרי המנהיגות המשמעותיים העומדים בפניהם באמצעות מגוון  קציני

 .מספר תהליכים במרחבי עיסוק וטווחי זמן שוניםהמבוססים על תנועה בין , כלים ופרקטיקות

אומץ לקבלת , מתבססים קציני החיל על תכנון ארוך טווח, ביחס לתהליכים האסטרטגים

, טיפה אחר טיפה, אורך שניםבדומה לנטיף הנבנה ל. נות מירביתהחלטות בתנאי אי ודאות וסבל

ביחס לתהליכים  .למימוש התפיסה החילית האסטרטגיתביסודיות ונחישות החיל .כך פועל ק

ביחידות החיליות ועם אנשי החיל בכלל )מתבסס קצין החיל על הביקורים בשטח , קצרי הטווח

. יליים ועל הקשר עם המפקדים הבכירים בחילעל מעורבותו בתהליכי ההכשרה הח,  (היחידות

שונות ולהעביר רעיונות והבנות בצורה טובה מן המרחב הטקטי למרחב " שפות"היכולת לדבר ב
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אסטרטגי ובחזרה הינה מהותית ליכולת של קצין החיל לתת מענה לאתגרים המשמעותיים 

 . אליהם הוא נדרש

 

 

 

 תודות

ל להעניק לנו קשב מזמנם היקר "חיל בכל רחבי צהמסמך זה מבוסס על נכונותם של קציני 

ולפתוח צוהר אל האתגרים המנהיגותיים המורכבים עימם הם מתמודדים בהובלת המערכת 

 .שקף נאמנה את עולמםומקווים שמסמך זה מ, מהםואחד אנו מודים לכל אחד . החילית שלהם
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 קציני החיל המרואיינים – 1נספח 

 

 שם תפקיד על-מפקדת 

 עופר צפריר ר "קשנ י"מז  .1

 יגאל סלוביק ר "קשנ  .2

 רועי ריפטין ר"קתמ  .3

 משה שלי ר"קהנ  .4

 אלי פולק  ר"קאס  .5

 מופיד גאנם ר "קל ל"אט  .6

 אייל אילוק ר "קחש  .7

 נחמן אש ר "קרפ  .8

תקשוב   .9
 ן"ואמ

 נחום באסלו ר "קשר

 אייל זלינגר ר "קשר  .10

 יובל חלמיש ר "קמנ  .11

 אריאל קארו ר "קמנ  .12

 אלי שרמייסטר ר "קח א"אכ  .13

 משה אלוש ר "קשל  .14

 מאיר אוחנה ר "קמצ  .15

 רוני בני ר "קמצ  .16
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 מתווה הראיון – 2נספח 

 :פתיח

ל באופן כללי ובעת "אנו מעוניינים לבחון את אתגרי המנהיגות של קציני החיל הראשיים בצה

 .קדים בכיריםזאת על מנת לפתח ידע וכלים המסייעים למפקדי חיל כמפ. הנוכחית

 .בהווה ובעבר -התהליך מבוצע באמצעות ראיונות עם מספר רב קציני חיל ראשיים  

, והניתוח שיעשה יועבר באופן מקובץ וללא ייחוס לדובר, חשוב לנו לציין כי הראיונות הם חסויים

 .ל"אלא להבנות חוצות גופים ומתייחסות לכלל צה

 
 אתגרי המסגרת והתפקיד .א

 בעת הנוכחית מה הם אתגרי החיל? 

 [?מדוע אלו האתגרים; פרט] ?בעת הנוכחית ראשי חיל .מה הם האתגרים שלך כק ;
 ?במה אתה מתלבט? מה הדילמות שלך –במסגרת אתגרים אלו 

 חירום בזמן שלך האתגרים מה? 

 ומה חסר לך? מה מסייע לך בהתמודדות עם האתגרים? 

 [?מדוע; תן דוגמא] ?מהי הצלחה ומהו כישלון בתפקיד, מבחינתך 

  האם יש הלימה בין הערכת המערכת לבין ההערכה שלך מהי הצלחה וכשלון
 ?חיל.בתפקיד ק

 

 ממשקים .ב

 [תן דוגמה ?במה]? שותפים איתך בהובלת החיל/מי שותף 

 

 

 התפתחות .ג

 החיל שונה מתפקידים קודמים שלך.במה תפקיד ק? 

 [?באיזה אופן] ?מה הכין אותך לתפקיד 

 [?מדוע] ?היה צריך ללמד שם מה, אם הייתה הכשרה לתפקיד 

 

 לסיכום  .ד

 מה יש לך להוסיף שלא שאלנו? 

 [.הסבר] ?החיל.תן דימוי לתפקיד ק 



28 

 

 ביבליוגרפיה

. מודל תיאורטי: תורה כלמידה ארגונית –" עשיית תורה"(. 2003. )ש, וברדה .ל, רובינשטיין-ביטון

 .ר"מדור פא,  ר"מקל

 

  .מחלקת ארגון, ת"אג. ל"ומחשבות על ארגון צה דסיכום תפקי -ח הארגון "רמ(. 2009. )נ, גל

 

 .1998, ד"חטיבת תוה, אגף המבצעים. ל"המילון למונחי צה

 

 .1998, מזכירות הפיקוד העליון. המטה המקצועי במטה הכללי – 2.0201ע "הפ

 

 פסיכולוגיה . ש ובקו כחול"השוואת עמדות לוחמים באיו –בין גאות לשפל (. 2002. )א, ויינר

 .183-204, 1, תבאיצ

 

. סיכום הבנות מרכזיות – 2013-2014תמונת מצב מנהיגות צבאית ביבשה (. 2013.)כ, ופדן. ש, טובי

 .מדור מחקר, ם"ביסל

 

ל "ל כמקרה פרטי של פיקוד בכיר בצה"דרג התא(. 2010. )ש, דלה פרגולה, .ק, שחף, .ה, זלינגר-ייגר

 .קוד בכירתחום פי, ם"ביסל. מאפיינים והבנות, אתגרים –

 

. מחשבות על מנהיגות בתקופת קיצוצים –" שמיכה קצרה"מנהיגות ב(. 2013) .ל, וגל .ר, לירז

 .35-43, 451, מערכות

 

ענף , ה"ממד. הצעה למודל אינטגרטיבי –ל "בדרג התא המדרגה קפיצת, .מ, סנג(. 2010. )מ, סנג

 .הערכה

 

 .ד"תוה-צ"אמ. סטרטגיא-המפקד בדרג המערכתי –המצביאות (. 2014. )ד, קמחי

 

חטיבת , אגף המבצעים, 07-תת-6-ל"מטכ. ל"המנהיגות הצבאית ופיתוחה בצה :תורה תחומית

 .2012, ד"תוה

 

French, J. R. P., & Raven, B. (1959). The bases of social power. In Dorwin (Ed.), 

Studies in social power, 150-167. Oxford, England: Univer. Michigan.  

 

Yip, J., Ernst, C., & Campbell, M. (2011). Boundary spanning leadership.  Center for 

Creative Leadership (CCL®), Organizational Leadership White Paper Series. 


