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כללירקע
באופןמעליםהחי"רמחטיבותלוחמיםביןמפגשים

חטיבה.כלעלודימוייםסטריאוטיפיםייחוסים,תויר
להעמיקבחרנוהחי"רחטיבותעםענוותנובמסגרת

בתרבותענייןמתוךזו,יחסיםמערכתעלוהבנתנאת
נח·החטיבות.שלהשונהובזהותןבדימוייםהארגונית,

החי"ר,חטיבותכללשלבפרספקטיבהזאתלעשותונו
 .ביניהןוהשוואהייחוסנקורתשמהוות
מתהווהבוהאופןאתלהביןהיאהמאמרמטרת

החטיב·הזהויותביןהקשראתולנתחחטיבתית,זהות
עללהתבוננותנוספתזוויתמציעהמאמרהשונות.תיות

החי"ר.חטיבותשלהססגוניותהזהויות
החי"רשלחטיבותפיעלשאףהיאהמובאתהטענה

הטיב·דימויים'השניםבמהלךנוצרורומה,ייעורישנו
חטיבהכלממקמיםשבפועלוחיצוניים,פנימייםיםתי
לשימורזוכיםאלודימוייםשונה.פורמליבלתיקידפבת
אתמשרתיםשהםכיוון ,והחברתיהצבאיהממסרמצד

הדימוייםלהבנתנו, .החטיבתיתוההזדהותהזהותבניית
פן·הלאהתפקידשלהביטויהםהחטיבותשלהשונים

מודעת"לאב"בריתמשרתהתפקידמגלמות.שהןמליו
הזהותאתמחזקשהואבכךהאחרות,החטיבותאתגם

הבי·אתמשמרזהתהליך .מהןאחתכלשלתהחטיבתי
הדמיוןלאורבמיוחדחטיבה,כלשלוהייחודיותלדו

הייחודייםהמאפייניםבשלוכןובמשימותיהןבייעודן
 .החי"רמשימותשל

דגשהשמהאיכותנית,במתודולוגיהבוצעוחהנית
חברתית,והבניהסובייקטיביותתפיסותדימויים,על

כשל·אובייקטיבייםמדדיםאומציאותמשקפתנהאיו
פרס·דרךחינהוננותכשההתב ,) 1984ואלפרט,סקי

רבותדרכיםישנןוסוציולוגית.פסיכולוגיתיבהפקט
לה·בחרנואנוארגונים,ביןהדינאמיקהעלנןלהתבו

קבוצהכלפיומופנהאופי'ומתכונותמסטטוסיםמורכבדימוי . 1
 .ושקרימוגזםמכליל,פיואנושאהואת.חברתי

המערביתאירופהבצבאותשמקורו-לרגי'מנטבדומהקצת . 2
שלםמושגאלאצבאיתיחידהרקלאהוא .-16ההמאהשל

לאורךשמםעלשומריםנטים'ימרגולחימה.גיוסשיטתקףהמש
מעביריםהרג'ימנטיםלעתיםאליהם.המתלווהההילהועלזמן
משלו,דגל'ימנטגרלכלאליהם.למתגייסיםייחודיתונותטיר
ושירים.ורתתזמ

החת·-הראשונהמרכזיות.תיאוריותשתידרךתכונן

והשנייה ,) Tajfel , 1982 (חברתיתזהותשלפחחות
פורמלייםלאתפקידיםהיווצרותשלהתיאוריה-

 .) Wells , 1982 (במערכת
שוניםבדרגיםמפקדיםעםושיחותראיונותביצענו

הסתמכ·בנוסף,מילואים.אנשיועםאל"ם)עד(מסג"ם
עלוכןהחטיבות,עםמעבודתנושהתגבשוהבנותעלנו

ההתנהגות.מדעיממערךנוספיםיועציםשלניסיונם
שלמסמכיםמאמרים,בכתובים:שימושנעשהכן,כמו

ספרותמורשת,ספרייפה,ספרותהשונות,החטיבות

שי·וכמובן,אינטרנט,ואתריעיתונותקטעימחקרית,

לפר·לבותשומתתצפיותואזרחים,צבאאנשיעםחרת
 .המאמרלנושאהנוגעיםסומים

ההיסטוריים-ען·בחלקיםבהעמקההיהלאענייננו
פורמ·הלאובחלקיםבדימוייםאלא ,ובנתוניםבדתיים

שנאסף.המידעשלליים
שהתהוווחיצונייםפנימייםדימוייםמתארהמאמר

סיפוריאמצעים:מגווןדרךבה,והופנמוחטיבהבכל
סגנון ,והנעהגיוסמנגנוניאתוסים,החטיבות,הקמת

ייחוסיםושירים,סמליםסיסמאות,מטאפורות,פיקוד,
אחרתרנוהמאמרלצורךלחטיבה.ש"נדבקים"וסיפורים

שעלווהאסוציאציותהפרשנויותהבדיחות,הסיפורים,
ומתוךשערכנו,ראיונותמתוךומפקדיםלוחמיםבקרב

החטיבות.ביןערכושהםהשוואה

"זהותהמושגהבנתעלנעמודהבאיםבעמודים
החי"רחטיבותביןהדינאמיקהעלונתבונןחטיבתית",

חטיבהכלעלהדיוןאתנעמיקמכןלאחרזהות.כמבנה
אחתכלשלתרבותייםומאפייניםדימוייםנתארבנפר,ד

במערכתמגלמתשהיאפורמליהלאהתפקידאתמהן,
לבחוןננסהלבסוף, .לכךהנלוותהמשמעויותואתהחי"ר

המערכת.לכללהממצאיםשלהמשמעויותאת

חטיבתיתזהות-חברתיתזהות

 ·הךאףעל .דומההחי"רחטיבותחמששלהמשימה
נשאלתחטיבה.לכלשוניםארגונייםדימוייםנוצרומיון,

וההכשרההגיוסשבמהלךהיאהשערתנומדוע.השאלה
הזהותנבניתההיכרות,בתהליךהבסיסית,החטיבתית
 ....מתפ·מכןלאחר . 2החטיבתיתהזהותשהיאהחברתית,

אחרתרנו

הסיפורים,

הבדיחות,

הפרשנויות

והאסוציאציות

לוחמיםבבקרשעלו
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לאהצנחניםכיום
גולניחייליצונחים,
רקלוחמיםאינם

חטיבתבצפון,

פועלתלאכפיר
כללא rבאיו"שרק
עוסקיםהנח"לחיילי

ולוחמיבהתיישבות
באיםאינםגבעתי

שעולהככלמהים.
במשימותהדמיון

החטיבות,של
הצורךמתחזק

הבחנהליצור
זהותיתוייחודיות

לבנימין,כנדומההחי"דמקצועהמקצוע,גאוותתחת ...
לכלקריטיהואחברתיתזהותכגיבושהצורך .) 1997

נשלהחי"רלוחםעכורתוקףמשנהלומקבאנוש,כן
ועמיתיונדמןלפימיועד.הואאליההמורכנתהמשימה

והפרדההזדהותדרךמתרחשתעצמיתהגדרה ,) 2000 (

ומי·לי""הדומהמימומרכזיים:מימדיםשנילהויש
סיכהישנהו"הם"ל"אנחנו"לחלוקה ."ממני"השונהמד

מצוקהליצורעלולהשייכותתחושתהיעדררגשית:
שכאווירתפחד ,"לכדוהאדם"היותשללפחדהקשורה

 .ננסנלכלתיהואהכאוטיתהקרב
הפרטשלהעצמיכתפיסתהחלקחינהחברתיתזהות
והמשמעותוהעדןכקבוצה,לחברותוממודעותוהנובע

להשיגניתן.זוכקבוצהלחברותומייחסשהואהרגשית
קנן·ניןחברתיותהשוואותדדךחיוניתחברתיתזהות

 .) Tajfel , 1982 (צתיות
לחשיבותעמוקההכנהישנההצבאיתכמסגרת

וןשש(ללוחםחטיבתיתזהותשלוהגיבושהבנייה
חב·יחידתהיאהחטיבה .) 1999וינסלו,תשס"ו; ,לוי

עםמזדההחייל .משותפתחברתיתכזהותלהכרהסיס
 ,ותגכומתהכגוןהסמלים, .גיוסונטרםעודהחטיבה
כזהותהנדהישנה .לחטיבההלוחמיםאתמשייכים

ולהשתייךלהזדהותעמוקצורךשישכיוון ,החטיבתית
נעללוחםלהיותמנתעלמהאינדיבידואלגדוללמשהו

בתהליךהמשתתפיםשלהחיוניתחווייתם :מוטיבציה
ולצמצםמשלהם,לקבוצהלהעניקרצונםאתמגבירה
(כרמןמהםאחדכלשלהאינדיבידואליותאתמרצון

 .) 2000ועמיתים,

זהותן,בנייתלשםקבוצותניןהדדיתתלותקיימת
הח· .וההשוואההתלותשלהכחשהישנהלעתיםאך

מההנדהמפחיתותאחדות,דומותקבוצותכמוטינות,

ומכחישותודרשלנחייהזוהבונהוכתפקידןנערכן
ולבנייתלהגדרהההדדיתתרומתןשלהחשיבותאת

 .חטיבתיתשייכותתחושת

והפיצולתיקבוצתיכותשי :מיתיו)עוברמןבתוך: , 1946 (קליין . 3
מספקיםהםשמפנימחוזקהגנהמנגנוןהוויםמו"הם" "ל"אנחנו

וייםצרלאהיבטיםלשלכהשלהרותשאפוגםייכותשתינמבו-ז
יצולהפאתתקחזמורהיבמגתיקבוצתירותלכ ."הם"הקבוצתלע
 ."אנחנו"כיכותשישתותחקתספמו

כחטיבותהלוחמיםעוסקיםכהןוהנפרדותההשוואה
החטיבותשמשימותככלתוקףמשנהמקבלותהחי"ר
 ·גןחייליצונחים,לאהצנחניםכיום .דומותנעשות

פועלתלאכפירחטיבתנצפון,רקלוחמיםאינםלני
כהתיישנותעוסקיםהנח"לחייליכללאנאיו"ש,רק

הדמיוןשעולהככל .מהיםנאיםאינםגבעתיולוחמי
הנחנהליצורהצורךמתחזקהחטיבות,שלכמשימות
 .זהותיתוייחודיות

נשלםהחי"ךחטיבוחעלהחבוננוח

ר"החיחטיבותחמשעלההתכוננותהעמקתלצורך
 ·הואהופעתן:סדראתתחילהנסקורזהויות,כמעדנת

כשנת ,אחריה , 1948ב"הוקמהאשדגדלני,הייתהשונה
-הדלכנוןמלחמתנזמןהצנחנים.חטיבתנולדה , 1954
חטיבתולאחריה ) 1982 (הנח"לחטיבתהוקמהשונה

כשנתחי"דכחטיבתשהוכרההאחרונה .) 1983 (גבעתי

-החטשליפורמלהלאתפקידןניתוח .כפירהיא 2005
לשנייה.כיחסאחת ,כריאתןסדראתכחשבוןלוקחכרת

לת·שניתןהקבוצותמעולםכהכנותמשתמשותאנו
 ,) 1998 (סנג'י .כהוהחלקיםהמערכתעללהכנותדגמן

כשלםומתפקדמחלקיםהמורכבכשלםמעדנתמגדיר
מעדנתהכנת .חלקיושניןההדדיתהתלותמתוקף
החלקיםשניןהאינטראקציותעלהתכוננותמחייכת

 ·ננפמרכיבכלשלפעולתועלולאאותה,המרכינים
דינאמיקותשלדאייהגורסתמערכתיתהתכוננות .רד

מתפקדותהחטיבותלינארית.דאייהולא ,והתנהגויות
כאינטראקציהודהרתךהבנייתשלכמוכניםכמעדנת

 .האחרותהחטיבותעם

טוען ,) 1997 ,ולירוןדוזנוואסדכתוך: , Wells (וולס
 ·המרמהחבריםהמובחניםמשלה,חייםיששלקבוצה

לזהזהקשוריםקבוצהשחברימסבירהואאותה.כינים

מאפ·זוכריתשכשתיקה".מודעתלא"כריתכאמצעות
יכדאחדיםנחכרים ""להיעזרכמערכתחכרלכלשרת

קשהלאדם .נעצמוסוכלשאינוחלקיםעליהםלהשליך
נעצמואואדםכאותווהרעהטובואתמורכנותלדאות

) 1973 , Segal (, שנתפסיםהחלקיםאתמשליךהואולכן
נראיתכשלעצמהההשלכה .האחדעלכתוכודעים""כ

קשרעללשמורכוליהאדםאםאלאמשמעות,חסרת
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רם

עצמושלחלקמזהההאדם .שהושלךמהעםויי
ביןגםוכךבקבוצהאנשיםביןכךהשליך'עליוםי

 .) 2000ועמיתיו,לכדמן<בדומהרת

שאינןחלקיםמשליכותותשהחטיבהיאםענתנר
מפנימהחטיבהכלאחרות.חטיבותעלבעצמןרת
"נקראת"וכךאחרותותמחטיבעליהשהושלךמה
נוצ·זהמנגנוןדרךהקבוצה.אתהמשרתתפקידיגלם

תפקידיםשלקיומםבשלם•.פורמלייםלאתפקידיםים
חלקיםעםנסבליותרבמגעלהיותחטיבהלכלםזסר

התפקידיםבעצמה.והתנהגותייםייםקוגניטיבים,יביסו

וודאות,ביטחוןולמצואבחרדהלשלוטיכדומשים
חטיבהכלאםהשלם.עבורחשיבותכזהתפקידלכל'ןב

חטיבהבכלאזיהאחרות,החטיבותשלחלקיםמה
ומודעותבולטותמקבליםשאינםיםהמרכיבכלאת
מוך·הלאוה"בדיתההדדיתהתלותמשוםחבריה.ב
rrתפקידיהאתלהרחיבאוותלשנלחטיבהיהיהקשה .·ו

האחרות.שלמאלהיתק
 1בשחי"ר:ת

החםשלז.לי
לשניהי.ביחס

שניתןלתות:
 d1998 (סנג'י

 ~בשלמתפקד
מעדוהבנת

החלקביןש
בנפ"מרכיבל

i דינאמיקל

מתפקרי:ות

באינטראקצי

אחי"הכי'זה"גולני-גולניםחיבח
הוקמהגדלניחטיבתהחטיבהעלייחוםים .א

היוומפקדיהלוחמיהראשוניהחטיבה,ימייסדו. 948"כ
חדשים.ועוליםעירבניונוספאליהם ,ההתיישבותיס
טיבהחהתהייה"נתב:גזלני,"טמחדבעבגרלן,ים

 )".(אדמההבדועשכתכונותיואותהייכןצ) .• (כפרית
 .) 1959(עציוני, "ושקטשורשיות ,כמשימהצמידות

המשפחתיות,חראהחטיבהשלראשוןבולטירםרי
ממנהחלקלהיותוררתמעהשהחטיבצוןברסאת

בהיהחטאתההופכת ,מיתיתהאכי J'גו("רוחתייךvז•
בא·מרכזיגיוסאמצעיזהו .) 5תיתאמיוחמים J'למשפחת
עולהבסקריםמלש"בים.אליהמושכתהחטיבהעsםותר

היאוהמפקדהחיילשלניתהראשוהשייכותתחרשתייכ
כגלעד,הגדודהפלוגה,לפנילחטיבה,ובראשונהזס
2008 (. 

----~~~~~~~~~~~~~~~~ 
יחידותביןהידעדת""העבבהומור:מציינת ) 2006 (מ•נקהם".רה

מבחינהמענייןזהמנגנון .א-פודמליופוכאמתבצעת
צריךממי-פנימיתהיררכיהבוהייתהשבעבדכירוד'ג•ת

(נעזוב")".אסורוממי(גולני)ללמודמותרוממי~נים)
 . 1980הכיטחוז.דמשרהוצאתגולני. .א ,בטלהיים·ןותם: 5

השורשיות:הואהמשפחתיותלערךנוסףביטוי
אכית"רישץרהאתכדומהתמאדמקהיכרש"אחטיבה

המ·החוםהכומתהצבעשמעידיםכפי ,) 1959ני'וכעצי

אלון,(אוזיתעץ-החטיבהוסמללאדמהחיבורסמל
 ,) 2010 (קחטן"גדלני".השםגםכמו ,)תוחלוקהדעות

אשהוםוכמק.יםעהשכהבחטייכתבכחשאיה"מציינת:

סיסמאות:דרךתובולטוהשייכותתוהמשפחתי ."תיב
אחי". ,הכיזה"גדלנישלי";"גדלני
עםהחטיבהשלבזיהויהואלמשפחתיותנוסףיוביט
בחטי·ש"דבקו"ריםומהסיפחלקוהקרבה.רעותסיפורי

מסן·להיותוממשיכיםנשאריםימיםומס(סיפוריםבה
הדימוייםעםאחדבקנהעוליםהםכיחטיבהעלפרים

("בעטתיחבריםהצלתעלרהוגבריוסיפהםשהתפתחו)
אתשהצילחיילסיפר ,"צץותפהואהשכיפכהיישכו~מויב

קלייןרועירס"ןשלההרואימותואו 6'בלגבבינתוחברי
הםגזלניעלהסיפוריםעיקרהשנייה).לבנוןבמלחמת
אתיריםמכםכוכ"מרואיין:כדבריקבוצה,שלסיפורים

 ."םככוכםאגיו]ד".[כוכם

לת·גדלניחטיבתתרבותאתמקביל ,) 2002 (חפץ
 1הביכש"כדיומצייןשבטיים,מאפייניםבעלתרבות

מחטיבהמרואייןבהתאמה, ." 1וגראהמכקחכהיותיךצר

 · 1ח ,תדתיחונטה ,טותנבחוםיד"עובאותם:תיאראחרת

אותהתיארמגדלני,ושאינאחר,מרואיין ."יתעממטהנ
נראה .כבודשלמנגנוןקודים,ישמאפיה",כ"משפחת
חייליםומקבלהמעריךיוסמתרבותיקודישנושבחטיבה
שאינובאופןהעיניים,בגובהלרבדשיודעיםומפקדים

התנשאות.מייצר

באזהדימויממסדירת.אנטיהואנוסףמאפייןדימוי

שכ·מאפייניםשל-הראשון :מובניםבשנייוביטלידי
של-והשניכ"מזרחיים"הישראליהעדתיבשיחתפסים

הצבאי.בסלנגו"בלגן"מרידותמאפייני
השא·באמצעותמשפחהמטאפורתלבחוןבבואנו

שעי·מצאנו 7גולני?"חטיבתמדמהמשפחה"איזולה
מא·בעלתמורחבתלמשפחהמתייחסיםהדימוייםקר

 ,"מזרחיים"כסטריאוטיפייםבחברההמקובליםפיינים
משפחה" ;"מרוקאיתמשפחה"עמוקה:היכרותחום,כגון

 .רשמייםפרסומיםמתוך . 6

ראשוןבולטדימוי
הואהחטיבהשל

המשפחתיות,

ברצוןהמתבטאת

מעוררתבהשהחט•

ממנהחלקלהיות
ולהשתייך.

"גוננישלי";"גונני
אחי"הכי.זה

<111 



נתפסיםגונני
מייצגיכמשימתיים.

ומייצגיםהרגש

ממסדיאנטיתפקיד

החטיבות.בקרב

מבצעיםהם

ללאמשימות
אוכדאיות""חישובי

סיכוכים.ניהול
נתפסיםכןועל
 .מתוחכמיםכלא

בלגני""גונני

(מן· "והאהבההחוםאתמרגישאתה-פוכיטאית 1טר ~

המזוהיםאלה,מאפייניםלחטיבה).מחוץמפקדיםברי
לעומתממסדיתהאנטיהעמדהאתמייצגיםכמזרחיים,
האליטיס·האשכנזית"בתרבותשמאופייניםהצנחנים,

קחטןגם . sהממסדעםהיסטוריבאופןשמזוההטיח"

האתניותהזהויותשלשעתוקישנוביגורסת ,) 2010 (
הצבא.אלהאזרחיתמהחברה
בעמ·מתבטאממסדיותהאנטישלהשניהמובן

א·"משפחה : 2006(מינקה,בממסדה"מורדת"רה

כדבריבלגן.מייצרישלדימויישלחטיבהממסדית").
עושיםהם ,חוגגהבורק"לגדלני:בהתייחסםמרואיינים

 ,בעיקרם 1מתמקרכעשות.שצריךם 1חושבשהםמהרק

הזוטךום";בדרגיםו'וזמהוצוךתוותפעולה,חופשושנו

במקצוערקכלומר,ם. 1שרוצבמהם 1מתעםק ,ם 11קצוע"מ

לאורךמזוהיםהחטיבהחיילי ."בתרבותבכורמות,ונא
 "בגוננוכמררמחכההתקשורת"מרידות":כ"מייצרישנים

מק·שהחטיבההטענהעלתהבראיונות .) 2006(מינקה,
שמותברדק").("משפחההסדרוחוסרהברדקאתדשת

שםדרךממסדיתהאנטיהתמהעםמתכתביםהפלוגות
ההתעסקותאםלכאורה,הפרא").("אווזי"פרא"התואר

לדרושניתןלאוביצירתיות,במקצועיותהיאהעיקרית
אונםשהםרקנא"ותכנון:ארגוןנהלים,הנשימהבאותה

ועו·אותהם 1מאמצשהםאלאזות 1מובכמזהותם 1מתכער

ם 1המוכחעלם 1מערער ] ... ( . 1חתרכ ,מוקצןמוש 1שבהם 1ש

כמחוקהממםרשכ'םהמזרח'אותווכ.ך ] ... (המקובל'ם

אתמהווהאשר ,הקרב'הח"לבתורחוזר ,המדוכהבקום

 .) 2010(קחטן, "ת 1ההגמוכות 1הגבר

חטיבההמדמההמשפחהמטאפורתמהיזיקקנובראיונות . 7

משפחהסוגאיזהמשפחה,הייתהשלךהחטיבהאםשאלנו:מסוימת.
בחרנוהאחרות.החטיבותאתמדמהמשפחהאיזווכן,הייתה?היא

ישחי"ר,כחטיבתאורגנית,היאשמשפחהמשוםזובמטאפורה

הורה-ילד),ליחסימדומיםמפקד-פקוד(יחסיבדודההיררכיהבה
משפחהלקשריביחסגיוסם,לפנימודעת,לאפנטזיהישללוחמים

לא-הקלישאהכמאמר-משפחהכן,עליתדלמסגרת.הרעיםעם
עצמומוצאשבולמצבבדומהזאתלתוכה,נולדיםאלאבוחרים,
בטירונות.מלש"בבלבמעט

מעמדיותאתניותחלוקותהמחזקבמנגנוןהצבאבנושאלדיון . 8
תשס"ו,מאגנס,הוצאתבמדים","זהויותא.ששון-לו,יראה-

 . 48עמוד

-

 ·:~ז .
r ז"_ 

תח·וחוסופשטותשלדימויישנוגדלנילחטיבת
מהרם 1רצ" ;"ם 1חושבכ"ואחם 1עושקורם 1ולכ"בגכרם:

אלאמשימה,לפניעוצריםלא- "מךולאטוחושב'םמרי
חשבוןעלנעשהשהדברשיאמרווישעליה,"מתנפלים"

בגוננימפקד"ככ :) 2006 (מינקהשציינהכפיהכנות.

 • 1הקוגכוטמ'כוכות'והתפעלותשכשחווהחוווותעכמעיר

מגוננו".שהואכמרות ,ב'ות

והד·המשימתיותשבהחטיבהשלהואנוסףדימוי
בלקסי·שגוויםמשפטיםעליוןערךהןבמשימהבקרת

ו"גולנינעשה"אפשרישבלתי"מההם:החטיבתיקרן
אתבוררתשאינהלכזומדומההחטיבהשקשה".איפה

ומזוההשצריך,ומתיהיכןלדגלנקראתאלאמשימותיה,
 • 9פציעותאחריללחימהלוחמיםחזרתשלסיפוריםעם

מרואייןכדברירבה,הקרבהמתלווהזהפעולהלדפוס
 ,ם 1קשם 1לשטחככם 1בלהם 1טוב 1הכ 1J"גולמגדלני:שאינו
נוסףדימויברם".כהםעונהזהוכצאת.השמדהשטחו

ום-1ום 1שב ,כר 11רוטוו"כלבהרוטוויילר:הואלמשימתיות
תמומוםאורחעוברווכשרוטכחמר'לא'כהוותוכוכהוא

ה"ת ,ל'להבאושוןפורץלב'תכש"ככםאבלושם.פה

 .) 2008(גלעד, " ...רך 1כה 1ה 1שהככברוצה

כמשי·נתפסיםגדלניפורמליהלאהתפקידב.

ממסדיאנטיתפקידומייצגיםהרגש,מייצגימחיים,

להילחםשואפיםהחי"רלוחמיכלהחטיבות.בקרב
לאהיאהמשאלהאךמבצעיות,ממשימותחלקולהיות
למ·לצאתללוחמיםקשהבקורבנות.המחיראתלשלם
מק·החייםמחיראתלשלםשאפשרכשהידיעהשימה
ההקרבהשלהחלקיםאתמשליכיםכןעלבקרבם,נכת
אתמקדשיםהתפקיד,אתמפנימיםגדלניגדלני.על

 .הכלללמעןוההתמסרותההקרבהבמשימה,הדבקות
ניהולאוכדאיות""חישוביללאמשימותמבצעיםהם

יחדאךובהקרבה,בהתמסרותיוקרהישנהסיכונים.

מנגנוניםלהםמיוחסיםלאבהתמסרותהטוטאליותעם

יוסףושלהדרוזית,העדהבןעמאד,תומרשלסיפורםגםדאה . 9
הוצאה , 51גדוד ,'גפלוגהג'בל,בינתקרב(וייכבו,אבוטבול
 .) 2008פנימית,

רציונליים
לפ•גדלני,
אלוביים
גני".

בתפקיו

אתהחי"ו

"ראוי"ול
שהאחרים

 :גדלני,על
שרחלקים

וסדרכגון

משוג.

ממהאנטי

להעכולת
מערכולא

רבהתמקדו

התייחסות

שוהמחיר

לבפינות"
 1נוריצירת

הגדלני
ההדפוק",

שחלהיות
שארקנא

ממםוומום

הצשכמזו

החטיבזה:

ושכמשימו

אינטוכגון

וחטיבת

חוייא.

ה~חטיבת

והמצטיינר

המיראתוס

המיואליה
המזמטעם



תח·וחוסרת

מהררצים" ;"

אלאמשימה,
חשבוןעלשה

בגוככימפקד

הקוגכיטי·~ותיו

!L והן·ימתיות

בלקסי·יגורים

ו"גולניעשה"
אתבוררת'נח

!L 'ומזוההצריך

 • 9פציעזת!חרי

מרואיין:וברי

 ,קשיםכשטחים

נוסףדימוי .")

ם 1י-שביוםיילר,

תמימיםרח iא

il!J הייתכיכה,ן

כמשי·זפסים

ממסריאנטי .

להילחםאפים
לאהיאשאלה:

למ·לצאתז.ים
מק·החייםזיו

ההקרבהשלם
אתמקרשים '

הכלל.למעןז
ניהולאז!יות"
יחדאךקרבה,

מנגנוניםלהם

יוסףושלוזית,
הוצאה , 51

רעת.שיקולתכנון,מקרימה,מחשבהכגוןונלייםירצ
קוגניטי·מנגנוניםמפעיליםאינםהדימוי,לפי ,יגזלנ
בל·"גולניומתוחכמיםלאנתפסיםכןועלאלוביים

 ."יגנ

מערכתעבורגולנילוחמימייצגיםהנוסף,בתפקידם
ל"נכון"האלטרנטיבההםממסדיות.האנטיאתהחי"ר

בכךהאחריםאתמשרתיםהם .המערכתיראוי""ול
שבהםהמזוויםהחלקיםאתלהשליךיכוליםחריםאשה
צבאי,בארגוןלגיטימייםלאשנתפסיםחלקיםגדלני,על

מייצגת,שהיאמהעלבמערכתלמרורשרוציםחלקים
פעולה.לפניתכנוןנורמות,ואוגרן,סררןכגו

לתפקידהמשמעויותאחתכחטיבהמשמעויותג.
בי·חופשרוגזתיותריששלחטיבההיאממסריינטהא

אזמקובלתמירשלאמהלהגירביקורת,להעבירתלכו
גםביטוילירילבואיכולההחופשתחושת-מערכתיאל

ללאובמשימה,במקצועיות-בעיקרלכאורהמקדותתבה
החי"רניקים.בפיהמנהלתיות"ל"שטויותחסותייהת

ל"עיגוללגיטימציהלעתים,הוא,זועמדהשלהמחיר
אזהתנהגותבזרמותעלוויתורהמשימהלמעןות"נפי
 .תחתןאחוזתבזרמותתיריצ

ה"שחורדימויואתהעממייםתפקיראתהפנימוגולני
"גאיםהם-לייחודיאותזוהפכונסעלהעלזהווק",פהד
 ,"הצבאגולני:כלפיהמערכתעמדת .שחורים"ותילה
במובכיםאלא ,גוככישכ 'המחאה'אתמנכהשאיכןרקאכ

וכבדלתכגוככיהשייכתתרבותשכקיומהמעודדמיםימסו

לתפקידשישהמחירים .) 2010(קחטן,הצכחכים"שכמזו
שבהקרבההיוקרהאתמעניקותהאחרותהחטיבותה:ז

אחרים,חלקיםשלהפחתותדרךלגדלני,משימתיותשבו
אינטלקט.גוןכ

"אחריי"-הצנחניםיבתטח

נתפסהצה"להקמתמאזהחטיבהעכייחוסיםא.
המובילהכחטיבההישראליתבחברההצנחניםבתטיח
היאלכךמהסיבותאחת .) 2006(לכטומן,צטיינתהמו

היחידהר"החיחטיבתהיאהצנחניםחטיבת :המיוןאתוס

מיוןועובריםמתנדביםצבאילשירותהמיועדיםאליה
רבים:מאפייניםעלמשפיעהזועובדההמערכת.םמטע

כללעלמערכתיבאופןמשפיעהמיוןאתוסראשית,
הצנחניםמחויביםמיון,שעובוהאנושיההוןבשלהצבא:

שלהם,החטיבהלפיתוחרקלאמפקדיםמאגר"לספק"
שהוצנח"מישהוהביטויבצבא.אחרותליחידותגםאלא

יחידותשלהתייחסותטובהבצורהמבטאמלמעלה"
הביטויעליהם.ש"הוצנחו"צנחניםמפקדיםכלפיאחרות
זבז·זמניתמלמטה","צמחולאשיירשאינומישהומתאר

החטיבה.שלהצניחהמשימתעםמתכתב
קיימתלו,זוכהשהחטיבההמוקדםהמיוןבשלשנית,

יהירות,שלשיאמדווישמעם","מזרמותשלתחושהבה
אח·חטיבותבקובמורגשהדברהצבא.לשארביחסם

נושאאצלםמושרש"יותרהמרואיינים:אחדכדברירזת,

כראשכהםדוחפים ,מתנשאקצתאופיכהםישהמצוינות.

גיבוש."".עושיםהםכימובחריםשהם

בחטיבהפניםכלפימשפיעהמיוןאתוסשלישית,
משרתיה.שלהתוך·אישייםהפסיכולוגייםבתהליכים

כללאורךנמשךאךבגיוס,אמנםמתחילהמיוןנרטיב
המפקדים,שלבייחודתחושה,ישנהבצנחנים.השירות

כה·רצוןיש"מהחטיבה:מרואייןכדבריתמידי,מיוןשל
ככנום 'לא'אומריםכאשודרשים.כמהגבולאין ]".[צכיח

תח·כוללתבהווייתה,מיון,חוויית ."'וגםוגםוגם םג']".[
אלהמאפיינים .ולנצחלהצטייןוצווךאחדיםעםרות

חטיבתחיילישלהשירותחווייתאתלצבועממשיכים
האישיהבריאה""סיפורהואהמיוןומפקדיה.הצנחנים

קבועהברמהאותםמשמרוהואבחטיבה,האנשיםשל
הח·מפקדיבכנסבן·גוריון.כדבריפרודוקטיבימתחשל

בא·תשגהכא ]".[זושיחידהכחוץ"וככן : 1957ב"טיבה

כאיזהכשמגיעיםתמיד ]".[יכולתהכשיאשהגיעהשליה

נתבונןאם .""עליוכענותמאמציםכעשותיךצר-שיא

שבאופןהיאהשערתנוהמערכת,מצדלחטיבההמיוןעל
משמעותמייחסיםשמראשאנשיםכוחותהיאסמוי

טוטאלייםמחויבים,אלהאנשים .ולהצלחהלהצטיינות
להםשחשובאנשים .ושאפתנייםמטרותיהםבהשגת
בתהליכי ,החטיבהתרבותאיכותית.לחבורהלהתקבל
תכונותפוטנציאל "מזהה"מזרעים,ולאמודעיםחיגרות

כדב·אנשיה.אתדרכםעהיומנלה,השייכיםבקרבאלו

 .שראליבטחוזעלדברים-עודיויחוד .ו ,וזיגודבזמתוך: . 10
 .... . 1971ערכות,מהוצאת

צה"להקמתמאז
חטיבתנתפסה

בחברההצנחנים

הישראלית
המובילהבהכחטי

והמצטיינת.

אצלםמושרש"יותר
המצוינות.נושא

קצתאופילהםיש
דוחפיםמתנשא,

שהםלראשלהם
הםכימובחרים

 " .....יבושבעושים



המרכזיתהפונקציה

הצנחניםבתשחטי

עבורממלאה
החי"רחטיבות
הינההאחרות

כתחרותיתמקומה

ומצוינת.

הצנחנים"את
תחושתתמידייחדה

והשלמותהאחריות
מישל .המובילשל

שנושאיםשיודע

עיניים"אליו

כשירווארץ.שמיםביןלבדו,נמצאהלוחםבצניחהחה.אתמגדיריםכןצנחנים"כאשר :) 2010 (קחטןשלדיה~
כבר"אניצנחן"):של("שירו ) 1968 (לבטהריורםשללהיות-ספציפיערךבאמצעותזאתעושיםהםעצמם,
 .הצלחה"יי ,מצוינות ,הישגיותמשמעותואשר-טובים

תמידיצורךאנשיהאצלמייצרתהחטיבתיתהתרבות
 .הזמןכליותרטוביםלהיותערך'לתת

ראשן·להיותשלהתמההמיון,לאתוסישירבקשר
ובאההחטיבהבתרבותהשניכחוטשזרדה-לנצחנים,
הפך·מהדמיוןלהתעלםקשהשלה.בטקסטיםביטוילידי
מקרי,מיליםמשחקזהוח..רנ.צצ.נ.חהשורשביןנטי
נולדושהצנחניםהמסרעוברהחטיבהשלבערכיםאך

מב·השניםלאורךהצנחניםסיסמאותבכדילאלניצחון.
 ,יובילו ,יזמו"הצנחניםוניצחון:הובלהשלערכיםטאות

מנצחת".לוחמת"משפחה ;"וינצחוומופתדוגמהיהוו
להובלהשבההפרטיםכתפיעלציפיותמניחההחטיבה

כתב ) 2003 (הצנחניםחטיבתלספרבהקדמהולמנהיגות.
 ]".היה[הצנחניםשרתפקידם"מופז:שאול(מיל')דא"ל
מתבטא,החטיבהשלזהמעמד ".רוךופורץסוחף ,מוביל

בכ·נכבדעיסוקהואהראשוןתהליכים:במספרלטעמנו,
באזהשעיסוקשיאמרווישבטקסים,בייצוגיות,ראות,

מדבריםרק"מרואיינים:כדבריהתוכן,חשבוןעללעתים
שלאלהגיראי-אפשר" ;"ככםיםעושים ,כותבים ,היוםככ

(מפקדיםמזויף.""קצתמשהוישאבלטוביםאומצליחים

בצנחניםמצליחשאינופקדמ"(או .אחרות)מחטיבות

 ]."[לוומפריעחשובשבאמתמהאתשאומרמי )הוא
(מדברי "האמיתיותהבעיותאתויעלהשיתרים )חר(א

מהחטיבה).מפקד

במורשתמתגאהזושחטיבהמשום-השניהתהליך
אישיםובהצמחתישראלמלחמרתבכלהשתתפותשל

בתהליךלהעביד,דואגתהיאמתרבה,בכיריםומפקדים
כלשלכתפיועלהזרהייצוגיותמשקלאתהחיבררת,

לייצוגדואגיםהאדומותהכומתותלובשיומפקד.לרחם
ב"שירלמצואניתןלכךעדותומורשתה.ערכיההחטיבה,
שרכבורוהואצנחן"כל :) 1956 (חפרחייםשלהצנחנים"

 ."כולוהחילהואצנחןככ/החיל

עולהזהדימויהאינדיבידואליות.היאנוספתתימה
חצני·-החטיבהשלהמקוריתהמשימהעםאחדבקנה

 . 2006 .לכטרמזגםראה . 11

 .וארץ"שמיםביןתלוי" :) 2003 (מנוראהודאווהמצנח.""

מצונחיםמרוחקלהיותחייבהצונחהצניחה,בפעולת
 .חייואתמסכנתאחרלצונחיתרשקרבתכיווןאחרים,
החטיבותלוחמיבקרבהאמירהאתמסביוזהמאפיין
מרואייןכדברי"סוליסטים",שהםצנחניםעלהאחרות
 ."כעצמואחרככדואגיםותר"יאחרת:מחטיבה

הפיקודסגנוןמתפתחשצוינו,המאפייניםבסיסעל
אב·לרובהםכמצליחיםשנתפסיםמפקדים .החטיבהשל
וח·מחד,גבוהותמנהיגותיכולותבעלימתוחכמים,שים

מח·מרואייןכדברימאידך,פוליטיתהבנהובעלישדנים
יכדבראוביטחון"מפגינים-נכוןלא/"נכוןאחרת:טיבה

 ·פוכיהוא)בצנחניםשמצליח(מפקד"מהצנחנים:מפקד
הםאלהתכונותבאמצעות .עצמו"אתליחצןיורע ,טיקאי

שלבמובןרקלאבמגע,עמםהבאיםאתלהרשיםיכולים
 ,תחכום :קוגניציהשלבמובניםגםאלאצבאית,גבורה
וער·חוזרבכדילא .ורציונליותתכנוןאנליטית,יכולת

עושיםוגורנישעושיםלפכיחושביםש"צנחניםהדימוילה
משתמשיםאחרותחטיבותלוחמי ."חושביםכךאחרורק

אתלהזכירכדאיפהערמומיות.מזג,קורשלבמושגים
בשיחשימושבושנעשההחטיבה,סמלהנחש,מוטיב
 .חטיבתיוהחוץהפנים
שחטי·המרכזיתהפונקציהפורמליהלאהתפקידב.

חינההאחרותהחי"רחטיבותעבורממלאההצנחניםבת
המרכזייםהאמצעיםאחדומצוינת.כתחרותיתמקומה

סיטואציותעםבהתמודדותהחי"רללוחמישמסייעים
 ·הקברלכידותהואהמבצעיותבמשימותובעמידההקרב

לכידהבקבוצהפנימיתתחרות .האורגניתוהשייכותצח

שישנונראהומפרקת.כמאיימתלוחמיםבעינינתפסת
משפחתיותרעות,לצדזופנימיתתחרותלהכילקושי

םחלקימשליכותשהחטיבותהיאהשערתנווהקרבה.
המתחאתהמפחיתתהליךהצנחנים,עלשלהןתחרותיים
מפ·בקרבבשיחכיחווינולדוגמה,התחרות.שמייצרת

לעלדברלגיטימיותיותרישהצנחניםבחטיבתקדים
 ,אחרותחטיבותלעומתלמשל)תפקידים,(עלתחרות
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התחרשם

 ~תהתחרו

 :היהטימצ

שירתוומה

משג.

ה:חטיבת

בעמדהיא

וחותצלה
 :למחירים
לחמשמע
שהצדקה

ה"תפ~את

יחיחוויית

תמבפער

 .,יעלון'י:
והשכמות

החכ ."ביים

ב•לעתים,
בטוביהכ

חוץ.כלפי
למידמדת

ו nחטיב

ייחוא.

נתזהוביל

בפןאולם
ריכזשגוף

החטיבאת

הקנטיבנר

מתב ,מות

ראשוה

ידלשררות
מתבטאים

התייחסו . 12

 iגתוך:מ . 13
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כשירו .וארץ 1

לבדני"א :)"ן

 .ארץ" iםישמו

מצונחיםרחק'

 .חייואתכנת:
· r החטיבותמי

מרואייןדברי:

 ." i~מ

הפיקודסגנון

אב·לרובהם 1
רח·מחד,הרתי

מח·מרואייןי

1r "כדבריארן

כי· 1פהוא)ים

הםאלה:רנות
שלבמרבןרק

תחכום, :יציה

רעו·חוזר:די

[ l גi עלניi שים

משתמשים·ת

אתלהזכיר~י
בשיחשימוש

שחטי·רכזית;

חינההאחדות

המרכזייםים:

סיטואציותם

הקבר·דות~ני
לכידהקבוצה
שישנונראה

i , משפחתיות

חלקים~ינוח
i המתחאתית

מפ·בקרב·ח

עללדברחיר
אחרות,יברח

.20 

שבצנחניםשהסיבהייתכןמדוברת.פחותהתחרותשם

הלגי·היאהלכידותאתכמפרקתנחוויתאינההתחרות
יותר,מדוברתהיאולכן ,"לההניתנתהארגוניתטימציה

פחות.לאייםנוטהמדוברשיותררמה
שלפורמליהלאלתפקידבהילחטמשמעויותג.

מעם",מררם"מעמדהרבים.רווחיםהצנחניםחטיבת

עםמזוההולמשאבים,ליוקרהרזונההובלהבעמדתהיא
ישנםהיתרונות,לצדבחברה."מותג"ומהורההצלחות
דברובכלהזמןכלמצויןלהיותמבוטלים.לאמחירים
שלמתמדת,הוכחהשלגדולפנימיבמתחלחיותמשמע
מצדיקיםהאםהזמןכללחשוב .לכךשראוייםהצדקה

מייצרמהתפקידחלקכינראה .חרץכלפיה"תפקיד"את
שדריולהיותטוב"מספיקלהיות"לאשלחייםחוויית
משה(מיל')רא"לכדבריציפיות.למולתמידיבפער
ת iהאחרישת iתחתמידייחדההצנחנים"אתי: 3יעלרן

i השלמi המשלתi שימישר ]".[בילi שנדעi אלישאיםi ·עי

פוגע,והדברעליההייחוסיםאתמפנימההחטיבהניים".
להיותאי·אפשרהריאותנטית.להיותביכולתהם,לעתי
שנראהבמהוקעיסקייםלכןהזמן,כלדברבכלטובהכי

נע·להיותהיכולתעללהעיבעשויזהעניין .חרץכלפי
 .טעותמרחבולאפשרלמידהמדת

האנושי""היחרון-הנח"ל nיבחט

הוא ."להנחהוקם 1949ב"החטיבהעלייחוסים .א
הלאומיות,המשימותובמילויההתיישבותבתחומילהובי
הנח"ללחייליהיהלאהשניםלאורךהצבאיבפןאולם
להקיםהצבאמצדנכונותהייתה .יחידותיואתשריכזגרף
 • 14לרעירןשהתנגדוהןהנוערתנועותבערדהחטיבה,את

הלוח·הנוערתנועותעלהמבוססהחטיבה,הקמתיבנרט
מאפיינים:במספרמתבטאמרת,

מלש"ביםהחטיבהמגייסתבאמצעותוהראשון'
אלובהם.והטיפולהאנשיםאיכותחראותיה,לשור

 .האנושי"היתרון"החטיבהכסיסמתגםיםמתבטא
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הוצאהים,הצנחנחטיבתספד-"אחדי"א.גכעון,מתוך: . 13

 . 2003ימית,פנ

החטיבה.כאתרפרסומיםפיעל . 14

 .איכרתיאנושיהרכבלחטיבהמייחסותאחרותחטיבות
כראיונות.רכותפעמיםהוזכרהדבר

פעיליםנוער,תנועותנוגדיהארץ",כ"מלחמדובר
המעודדיםביקורתית,חברתיתראייהכעליחברתית,

הרמאנירתעלדילמותלהעלותמאפשרתהחטיבהשיח.
 .לגיטימיכשיחכלחימהומוסריות

לפתוחהנחשבתשהחטיבההואהשניהמאפיין
מדמיםמשפחהלאיזוכשבדקנוהצבא.כלפיומקבלת

לפ·קשורותהיוהרווחותהתשובותהמרואיינים,אותה
 ,לנים iפ ,ח iבנירגישאליהשבאשמילהב i"חשתיחרת:

(מדבריהנחמדים"השכניםהםרעש.שים iעלא lשמחים

הח·כרהאופןהואנוסףפןאחדות).מחטיבותמפקדים

 :מהחטיבהמרואייןכדברי .מנחרץמפקדיםמקבלתטינה
מב·אנשיםלהביאקל ]".[אליהלהיכנסקלש)(חטיבה"

מקבלים(הנח"ל)" :אחרתמחטיבהמפקדכרכריאר ."ץ iח
 11ה 11בגאאחריםמפקדים

• 

הע·הצביוןעללשמירהחשיבותמייחסתהחטיבה
לצדלראותניתן ,' sעצמהמציגההחטיבהכרבאופןוכי.

חת·המבטאיםסיפוריםגםהמבצעייםהלחימהסיפורי
הארגוןהואלכךנוסףביטוי .חייליםשלהרמאניתנהגות

דגלועלוחרתהנח"ל,מיוצאישנולדשתיקה""שוכרים
כנרגעכשטחיםששירתוחייליםשלעדריותלהשמיע
רכוש.והשחתתביזההתעללות,שללמקרים

חטי·היותהביןהמתחחראהשלישיהמאפיין
חלוצי(נועדכ"תנועה"מקורותיהלביןלוחמתבה

כוויכוחיםקשורהחטיבהשלהקמתהנרטיבלרחם).

האם :ומטרותיהייעודהכשאלתשעסקואידיארלרגיים,
עלארחינוכיותהתיישבותיות,מטרותעלהואהדגש
 • ' 6צכאירתמטרותמילוי

ממשיךלצבאיותחלוציתהתיישנותכיןזהמתח
רעו·חוזריםפורמליהלאוכשיחלחטיבה,מיוחסלהיות

שח·כחטיבהמזוהההיא .לכךהקשוריםייחוסיםלים
נדנדיומושבניקים.קיבוצניקיםאינטלקטואלים,כריה

לדבר.הבים iא ]".[בים iצה"אחרות:מחטיבותמרואיינים

האינטרנט.אתרדדך.למשל, 15

טכנקין,ידהוצאתהחרב",הואהמגל"לנוי.דואר, :פיעל . 16
ישראל,כטחוןעלדברים-ויעודיחודו.גוריון,כןגם:דאה . 1992

 ~מערכות.הוצאת

אחרותחטיבות

בתלחטימייחסות
אנושיהרכבהכח"ל
איכותי.

ב"מלחמדובר
בוגרי ,הארץ"
 ,כוערתנועות
חברתית,פעילים
ראייהבעלי

ביקורתית,חברתית

שיח.המעודדים

האנושי""היתרון



הנח"לחטיבת
בתפקידמחזיקה

היאהמצפון:

בחלקיםמחזיקה
ההומאניים,

מייצגיהםהערכיים.

באדם,האמונה

עלהמוסרבגבורת
והדחפים.הרגש

עצמה";אתכהוכיחשמכסהצעירהחטיבהגסשכימצד~

חברתית,מאודחטיבההאנושי,כמרכיבופיתוח"יחס

מחטי·וממפקד ;"סטככיס."ח"לאוויס"הככוחמכית";פחות

ופחותהאנשיםשכמהאיכותתופסים-כ"בגדוהכח"כ:בת

הלחימה".מרמת

בעיקרקשוריםלחטיבהש"נדבקו"מיתוסים
החטיבה:עלמהייחוסיםשהושפעוצלחו,שלאלאירועים
ג'יבדיל,מאנשימחבליםידיעל 1982ב"החייליםחטיפת

הנח"לחייליוריקוד ) 1987בנובמבר 25 (הגלשוניםליל
הח·אתהכתימואלואירועיםתוצאות .) 2010 (בקסבה
אךיחידה,בכלמתרחשות"פאשלות"שנים.למשךטיבה

האח·שבחטיבותבעודלהיזכרממשיכיםאלואירועים
היום.מסדריחסיתמהדיורדיםהםרות

מחזי·הנח"לחטיבתפורמליהלאהתפקידב.
ההומאניים,בחלקיםמחזיקההיאהמצפון:בתפקידקח

המוסדבגבורתבאדם,האמונהמייצגיהםהערכיים.

שלההוויהביןמתחישנולכאודה,והדחפים.הדגשעל
בעיניים"רעלעםמוטיבציהחדורמקצועי,חי"דלוחם
לגבישאלותששואליםחלקיםלביןהשיניים",ביןוסכין

קשההאחדותלחטיבותכינדאהומוסריותה.המשימה
כדיולכןבו·זמנית,אלורגשייםמצביםבשנילהחזיק
הומא·חלקיםמשליכותהןבמשימה,דבקותןאתלשמד
מפניםבתורו, ,ל"הנח ."להנחחטיבתעלוערכייםביים
 .שקיבלהקבוצתיהתפקידאת

לה·לגיטימציהישבחטיבהכחטיבהמשמעויותג.
יכוליםהםכךבשלואולימצפוני·עדכי,ולשיחתלבטות
משמעותחווייתעלומעידיםעצמםעםטוב""לחיות

והצ·מקצועייםהישגיםהשני,מהצד .הצבאיבשירותם

לדימויה"נדבקים"אינםהחטיבהשלמבצעיותלחות
אחדות.בחטיבותמאשדפחותונחרתים

גבעחי.""שחלם"מי-גבעחיחטיבח
מל·אירועילאוד , 1983ב"החטיבהעלייחוסיםא.
חי"דחטיבתשלהקמתהעלהוחלטהגליל,שלוםחמת
שלכשמה-"גבעתי"נקראהזוחטיבה .בצה"לחדשה
"שקד"גדודבסיסעלהוקמהוהיאתש"ח,גבעתיחטיבת

האחדים.הגדודיםהצטרפושאליושק,דלסיידתנצר-
מת·גבעתישחטיבתהיאשעלתההמרכזיתהנקודה

חטיבותמיתדאותההמבחיניםמאפייניםלמצואקשה

סטיגמות"איןגבעתי"עלבראיונות:שנאמדכפיהחי"ר.

חש·שלאודךנדאהאחדות).מחטיבותמפקדים(מדברי
החי"דחטיבותידיעללחטיבהבולטדימויזוקקלאנים

כח·הערכה"ישמרואיינים:ידיעלשנאמדכפיהאחדות.
"גבעתי"השםאותה".מייחדשממשמשהואיןאבכטיבה

הפכהפורקה,בתש"ח,שהוקמהחטיבהגלגולים:עבד
סדירהחי"דכחטיבתהוקמהולבסוףמילואיםלחטיבת
גב·חטיבתשלהיחסיםהקיים.השםאתשאימצהחדשה

בדודיםאינםתש"חשלגבעתיחטיבתעםהצעידהעתי
כחטיבהנתפסתגבעתיחטיבתהשמות:לאימוץמעבד
העצמאות.ממלחמתמורשתעםכחטיבהופחותצעידה

המטעןשלאימוץתהליךהתקייםשלאנאמדבראיונות
ולכןהחטיבה,ידיעל"גבעתי"בשםהגלוםההיסטורי

הח·שלפנימיבמסמךעליו.ממשיתבעלותנוצרהלא
הצעירההחי"רחטיבתהיכה"גבעתינכתב: 1992מ"טיבה

אירועיםעכמתבססתהחטיבה[."]מורשתל"בצהביותר

העכשוויים".ההישגיםועכש"בבטיתקלויותוה

תא"לפיעלגבעתי,חטיבתשלייחודהכן,עליתד
"להיותהמטכ"לבהגדרתהיהי,דדובדבנייהודה(מיל')

עדותמצאנולאמהים".המונחתותלמשימותאחראית
במבצ·אובכתוביםבהווה,אובעבדזה,לייעודבפועל
אימן·שלקטןמספרימיהבראשיתביצעההחטיבהעים.
אם .י sהחפהכחטיבתהוגדרהלאלבסוףאךבהחפה,נים
במשימהוהייחודיות(מתש"ח)ההיסטוריתהמורשתכך,

לי·גבוהפוטנציאלבעלותתמותשהןמהחוף),(הגעה

החטיבהידיעלהוטמעולאלוחמים,ודוחייחודצידת
במודעות.כיוםנוכחותלאוכמעט

בקרבעצמהלמקםמנסהגבעתישחטיבתנדאה
רע·קשהועבודהמדידיםהישגיםדדךהחי"רחטיבות

רצוןבחטיבהיש .ייחודלייצרהצורךבשלאוליקנית,
מג·מפקדידיעלשנאמדכפיולהתקדם.להצליחגדול

 ,החטיבותבכככהתחרותרוצהתמיד"(גבעתי)בעתי:

שהיאשיגיודרוצהשעושהדברככראשון.מקוםכהיות

כג·חשוב יכה]".[עצמהאתכהוכיחרצוןמתוך ,טובההכי

מכצחיםואזמדידשזהמשוםוקרביגופניכושרזהבעתי

גבעתי.חטיבתאתרבתוך:גבעתי",אתהקמתי"כך . 17

מ,"פושמה?"אתהמתחדשתגבעתיחטיבתקיבלה"כיצדמתוך: 18
1995 . 

ויוחבתחר

 1חזקסה

 uםאימוני
 1 "תהליך:

בכייהשכ

 1מפקדים

 iהמייכים

מתוך

לדייחודי
בגבקדים

וכמצפים

מעליהם
נזאתעם

לחטיבה
החטיבה)

בונהיגות

ב ,כחושה

תיאור

הכפודות

הפייגנון

הציפיות

 .פועלים,
אוהברה.

כעשייה"
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מהילדים
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סטיגמות"ןי~

הש·זzלאודך
t החי"דיכות

רח-~הערכה

"גבעתי"שם

הפכהודקה,:

סדירהחי"ד

גב·:חטיבת
כדודיםאינם

כחטיבה!סת

העצמאות.ז

המטעןשלן
לכןוחטיבה,

הח·שלימי:
הצעירהר"חי

אירועים.ער

תא"לפיעל
"להיותכ"ל 1

עדותמצאנו

כמכצ·אוםי

אימן·שלטן

אם . 1sהחפה

כמשימהיות

לי·גבוהאל
החטיבהידי

כקרבעצמה

רע·קשהרה

רצון:חטיבה

מג·מפקד·י

 ,החטיבות:כ

שהיאשיגירו

רג·חשובוכי

מכצחיםואז

זי.

J "?פו"מ,שמה

 " Jשככחטיבה"לחטיבה:מחוץמפקדאו ."".חרויותבת

o רחזקהo גרף ,מסוררותפקודותיםו.רתיקי :וארגוןרר

שלכמונחיםהחטיבהעלמדבריםלדוב, ,שכתי"מוניםאי
בתהליךעדיין"משמעותית";מדרגהקפיצתעשו"יך:תהל
(מדבריבדדך""הם ;"קדימהכהידחףמכסים" :"בכייהשר

מחמש·תהליכיםצריך"לה);ומחוצהמהחטיבהקדיםמפ
 .) 2005(וינוקרו, "מתמדתמצוינותהמייצריםכים

מנהיגותסגנוןמתפתחקשה,בעבודההאמונהמתוך

שהמפ·כךעלהצביעומהראיונותחלקלחטיבה.ודיייח
הם .הוגןאךנוקשהסגנוןכבעלינתפסיםכגבעתיקדים
שנאמדכפיקשה,בעבודהבמשמעת,ומאמיניםפיםמצ

ויחדבקיר"','ראשדבר"כלאחדות:מחטיבותהםעלי
מחוץהמרואייניםאחדלפקודים.דאגהמקריניםזאתעם

חניכי(אותםלבקרבאים"(המפקדים)ציין:יבהלחט
המ·מודר"מציינת: ) 2005 (וינוקרובקורסים". )טיבההח

 ,מאופקת ,שקטה ,צנועהמנהיגותמרגישבחטיבהגותנהי

 ."ושאפתנותרצוןכוחבערת ,ושהכח

מטא·עםאחדבקנהעולהמנהיגותשלזהתיאור
לס-תואמותהן .לגבעתיכיחסשעלוהמשפחהדותפו
ובעליהקשוחיםהמפקדיםכאשדשתואר,הפיקודוןגנ
"משפחתבמשפחה:להודיםמדומיםהגבוהותיפיותהצ
אפו· "הוגנת.אבלקשהמשפחהכחול,צווארוןלים,פוע
גאווהישחיים.שמחתאיןאבלהילדיםאתאוהבים .רה
 ,רצוןהרבה ,גוררותשאיפותעםמשפחה"שייה";כע

דורשת"לחטיבה);מחוץמפקדים(מדברי "טוביםריםהו
משפחה .ומטפחתודאגת ,מבחןבכרו 00כהביאםמהילרי

(מפקד "חוטףמהגבורותשחורגומיקפדניתמשמעתעם

 ,"עצמיתבביקורתדוגלים" :מוסיפהוינוקרוחטיבה).מה

כהםיעזרוראשסרחו,מי"לחטיבה:בנוגעמצוטטרןאבי
 ."ו 9פחותראגרוע-עליהםשמחפה ימ]."[תירוציםוםש

מחזיקהגבעתיחטיבתרמליופהלאהתפקידב.

עםמזוהההיאוהחריצות,הקשההעכורהקידבתפ

להק-ניתןוהנוקשות.המשמעתהסיזיפית,ייההעש
היאכוח.בנייןשמרכיביםלחלקיםתפקידהאתביל

של "גרתיים"שחלקיםהחטיבותשאדעבודהמחזיק
מת·הלאהשוחקת, ,הקלעיםשמאחודיהקשהודההעב
שהיאלכולםשמובןפיעל(אףבחי"דהקיימתגמלת

 ,"בהלחטיהיהשהאישגבעתי,אביוןן"שמעו .איקיר, ,.ש ,דגן . 19
 . 1995יעדי,ידהוצאת

המשימה).עכורחשוכה

החי"דלוחמישלהדומיננטיהרצוןייעודם,מתוקף
האך·ומלאתהנחשקתכחוויהבלחימה,חלקלקחתהוא

האפר·החלקיםאתהשגרה,אתפחותאוהביםהם .ונלין
עלקפדניתשמידההקשות:ההכנותאתהכולליםוים

לחימה,ציודניקיוןמסדרים, ,שגרותוקרבי,גופניכושר
עבורם."סקסיים"לאנתפסיםאלהאימונים.משמעת,

המ·שאינםהחלקיםאתמחזיקהגבעתישחטיבתנראה
ממנה".וחזרההמשימהאל"הדרךאלא-שימה

עלשגדהמייצגיחלקיםמשליכותהחי"דחטיבות
לוחם .כדדךשלכדקהירואי'לאקשה,זהכיגבעתי
 ,מלחמהושלמשימהביצועשלהמחשבהעלחיהחי"ד

קשהאליה.בהכנותקשהלעבודצריךשניםבמשךאך
ה"סכיןעםחי"רלוחםשלההילהביןהפערעםלחיות

צחצוח",ל"גילוחהיום-יומיתהקימהלבין "השינייםבין
עםצינית(בהתכתבותגופניואימוןנשקניקוימסדרים,

 · nהגבעתי,שחרםמי" :הגרסהאתשמענוגבעתי,המנון
 ,)"באוהלעורר

בדו·זהתפקידשלחשיבותוכחטיבהמשמעויותג.
לח-שמודעיםמפקדים(כמונחשקאינוהואאךרה,

בהן),להיותרוציםאינםדובםאךההכשרותשיבות
החטי·מצדעבודתהעלמאודמוערכתהחטיבהלכן
 ;"שצריךכמוהעבורהאתשעושהחטיבה"(האחדותכרת

חטיבתלוחמי .)"אנשיםעלכדרוךבליאברמצוינות"
שהםבכךאותההמאפייןהתפקידעלמשלמיםגבעתי

מפקדים(מדבריייחוד""חסדיכ"אפודים",מתוארים

אחרות).מחטיבות

הניח"על"מגינים-כפירחטיבח

והיא-202005בהוקמהכפירהחטיבהעלםיסוחייא.

הקמתהסיפור .החי"דחטיבותמכיןוהגדולההצעידה
מענהמתןתוךלמעלה,מלמטההתהווהוהתפתחותה

 :מרכזייםצרכיםלשני
פדילאמידיים,טקטייםצבאייםלצרכיםמענה ] 1 [

ככוחותהלוחמיםשימשו-90הכשנותטווח:ארוךתכנון
מך·מומחיותליכעכגדודיםכךאחדלשריון,המתלווים

כהמשךהשנייה,כאינתיפאדההשעלהצורךלאודחנית
כחטיבתוכיוםכאיו"שמומחיותומשמדמאמןכאגד

שונים.כמתאריםהמתאמנתחי"ד

נבעתיחטיבת

בתפקידמחזיקה

הקשההעבודה

והחריצות,

עםמזוהההיא

הסיזיפית,העשייה

המשמעת

והנוקשות."על
איןנבעתי

סטיגמות"
מהילדים"דורשת
בכלוסםלהביא
דואגתמבחן,

משפחהומטפחת.

עםמשמעת

שחורגומיקפדנית

חוטף"מהנבולות
בליאבל"מצוינות

אנשים"עללדרוך

... 
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כפירחטיבת

מולעצמהמייחדת
האחרותהחטיבות

עלדגשבשימת
לוחמנות.

השיניים"בין"סכין
פחד""חוסר

זהרתרמתןהמוטיבציהבהגברתלצרוךמענה ] 2 [ ~
בהעלאתתסייע 900אגדהקמת"ולמפקדים:ללוחמים

 ]."[ר"החיכחטיבות oביחהגדודיםש'כהעצמיהדימוי
ותסייע-זהות ,שייכות-ממנוהנגזרוכ'כבית''ש'כתחושה

כעזרי· "כשירותהמוטיבציהבהעלאתמכרעתבצורה

 .) 2005שפידא,

גבולותאתלפרוץאקטיבימאמץמשקיעההחטיבה
 :אופרטיבימתארבעלתד"חילחטיבתולהפוךאיו"ש

]האופרטיבי ... [אכא"שבטיהיה'כאהחטיבהשכהמושך"

אתלעקודניסיוןישנו .בחטיבה)מפקדכמדברי "בכנכון
החטיבהשלהמומחיותאתולהעציםית"שהבטהחשיבה
עלעונהזהמאמץכינדאה .וטרודבנויבשטחבלוחמה

ומוטיבציהמשמעותבמתןהצורךשהוזכרו:הצרכיםשני

 .המבצעיוהצורך
ולמפק·ללוחמיםמשמעותשנותןשהנרטיבמצאנו

החטיבהשלהיותהובראשונהבראשהואבחטיבהוים
גבך·אתלפרוץניסיונהכךואחד ,ובהתהוותצעירה

 ,בהקמהחטיבה"מהחטיבה:מפקדיםכרכרי .איו"שותל
עיצובבתקופתכהיותהזכות"וכשנות";כעצבהיכוכת

שאנחנוברורש'ככו'כדור"כן:וכמו ,"החטיבהבחייקריטית

שאנחנו"בג'כ'כ ;"אחרינודורותשתשמשתרבותמעצבים

שאנחנוכהוכיחיםמחויבמרגישים]אנחנו ... [צעירהחטיבה

כמפקדים "הוותיקותהחטיבותכמואיכותיתר"חיחטיבת

 . c2מהחטיבהי
עיסוקבכפירישבהתהוות,חטיבההיותהלאור

התקניבטרםעודהייחודית,הזהותבבנייתומודערב

העצמיתהזהותאתרוחבקוצרחיפשההחטיבה"עה.

מחדמתבטאזהעיסוק .בחטיבה)מפקדכמוכרי "שכה

גיסאומאידךלחטיבה,ומורשתייחודיותבבנייתגיסא
מפקדיכלפיה.שהתפתחובסטריאוטיפיםב"מלחמה"

מורעובעיצובבייצורהיוםעסוקיםולוחמיההחטיבה
חקוקיםאינםאלוהחטיבה.שלוהנרטיבהמורשתשל

ברגעים"מתהוויםאלאהצבאי,הקולקטיביבזיכרוןעדיין
הוקםהחטיבה,שלהמורשתספרנכתבלאחרונה :"א'כו
הפרשנותהתקבעהלאועדייןבעפולה,הנצחהאתר
מפקדיםידיעלהומצא(האם"כפיר"בשםהבחירהלגבי

גיליון , 2008דצמבר ,"היבשהזרועביטאון-ביבשה"פי:על . 20
 . 8מספר
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נובע'כפיר'?היהששמה 500מחטיבהאומץבחטיבה?

היאאחתאמתישאםגםהמרכז?פיקודתגעלמהאריה
שישרוד).הנרטיבחשובחשובה,לא

האחרותהחטיבותמולעצמהמייחדתכפירחטיבת
מהמשי·נובעזהכיייתכןלרחמנות.עלדגשבשימתגם

דילמותהמייצרותאזרחיבתווךוהשוחקותהקשותמות
אזוריםבאותםהחטיבהפעלהלאחרונהעדמוסריות.

בעליאינםולוחמיהמשימות,אוגזרותהחלפתללא
צויןבהםבראיונותנמצאלכךביטוי .מלחמתיניסיון

השיניים".ביןסכין"עםהםבחטיבהמוערכיםשמפקדים

לתיאורפחד"ו"חוסר"ביצים"כמומושגיםציינואחרים

לאבמצגיםלעתיםיוצאתזולוחמנות .כאלהמפקדים
לסיככרזותאידיאולוגייםמסריםכגוןל,"לצהמותאמים

 .יתראלימותאולפינוי)רבנות
המשותף-אחרותחטיבותמזלנחיתותשלדימוי
לתפוסהקושיהואכפירחטיבתסביבהעוליםלדימויים

כלביניקים,"שבט :כגוןדימויים.עלוחי"רכחטיבתאותה
אותהמנולארביםמרואייניםמקצועיים.לאשמירה,
םואיינימרשהעלוהמשפחהממטאפורותגםכחטיבה.

שעשוהחיבורדרךזו,תמהביטוילידיבאההחטיבהעל
לש·כפירחטיבתביןלהומחוצהמהחטיבהמרואיינים

שבאהמשפחה" :למשלבאוכלוסייה,מוחלשותכבות
החודשאתגומרים ,יוםקשתמשפחה" ;" ...עונימשכונות

הנחיתותתחושת ."חדשיםעוכיםשכמשפחה" ;"בקושי

אתרואיםשאיןעלבחטיבהמפקדיםשלבתסכולמלווה
כפיר:מחטיבתמפקדיםכדברישלה,הטובההעבודה

להתכערשקשהמשהווזהטוביםפחותאנחנו-בדימוי"

כידישבאהשקטהעבודההיאבכפירהעבודה" ;"ממנו

טובהעבודהעושיםביוםייום .ש'כי'כייםבאירועיםרקביטוי

 ."יודעוכאשומעכאאחדואף

באמצעותאלדבדימוייםנלחמיםבחטיבהמפקדים
וכמ·בהצלחותבחכרהלזכותומנסיםעשייתהפרסום

בתקשוי" :בחטיבהמפקדנדנדיהחטיבה,שלקצרעירת
מאשריזמנושיותרהראשונההשנההייתה 20ו 0שכת ,רת

החטיבהעלשלילייםפרסומיםלגבי ."בתקשורתכנויזמו
שישברנראהבאיו"ש,בשירותנורמטיביותלבעיותבנוגע
השטח,פניעלדבריםלהעלותהרצוןביןבחטיבהמתח

החששלביןנורמטיביים,אירועיםלטייחולאלתחקר
לעמולמנסיםעליוהחטיבהבדימוייפגעשהתחקור

ממושמעתהכיהחטיבה 2010כפיר"דומיננטי.כהבאופן

 J ,כ'"בצה

הב.

קידכתפ

החדןהק
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לאועוד,
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היאאחתמת

האחרותכרת

מהמשי·ונע

דילמותנרות
אזורים~ותם

כעליאינם ;
צויןכהם·ת

השיניים".:ין

לתיאור!חד"
לאכמצגים

t לס·ככרזות

המשותף-נ

לתפוסושי;ק
u ,כלכיניקים
אותהמנוא

מרואייניםזו
שעשוחיבור

לש·כפירת
!:JI שבאהחה

החודשאת ]

הנחיתותזLת

אתרואים~ין

i כפיר:טיכת

כהתנערשה

לידישבאהי

טובהעבודה

באמצעות~ר
וכמ·צלחות

 · 1בתקש" :ה:

מאשר.יזמנו

החטיבהעלו
שישנונראה

השטח,~פני
החששלכין

לעמולסיםנ
ממושמעת:י

כחטיבה).מפקדכמדברי "אתגרדו"חcכיער ,ל"הבצ

משמשתכפירחטיבתפורמליהלאהתפקידב.

חש·היותהמתוקףשלהחי"ר,החדש"ה"ערלהפקידכת
מלחמתיניסיוןצברהלאהחטיבהכמערכת.החדשקןה

זאתלאחרות.כיחסמקצועיתכפחותנתפסתולכןפקמס
המורכנותאתמייצגתהיאמשימותיה,גזרותלאורוערד,

מבצעתכפירחטיבת .אזרחיכתווךכלחימההמוסרית
והמו·השוחקותהמשימותאתכיותרהתדירהורהכצ

מכחינהואמביוולנטיותמוסריתמכחינהכיותררננות
יהודהכשטחיומבצעיתהגנתיתפעילותיארלוגית:איד

גברהכחיכוךנמצאיםומפקדיההחטיבהלוחמי .וןושומר
כט·ולחימהאזרחיכתווךלחימהשלמוסרייםקשייםםע

חיימבחינתבעייתיהואטעותמחיראלו,כמשימותדור.
פרע·האחרותהחטיבותלצבא.תדמיתיתומכחינהדםא
קשייאתוחוותאלומאפייניםכעליכשטחיםהןגםתלד
שכתוכןרצוייםלאחלקיםמשליכותולכןהתמודדות,ה

המנומרת,החטיבהעלמוסריות)ושלמקצועיותלכש
רוזנוואסר, :ככתוךוולסשטועןכפיאיו"ש.עםזוהההמ
שייצגלעזאזלשעיררחcכשיכולותקבוצות" :) 1997רון,לי
ויכcכר )'וכןחטא ,חולשה ,חרדה ,ככומר(שרה~הרועתא

רא c11כתרכקבוצהcכק oמכעזאזלהשעירתcכקיד .ריוע

 ,חרדה ,יכולתחוסרכמש,ל ,שרההרועכתחושתושכםמ

 ."ענותגז

הצעירההיאשכפירכיווןכחטיבהמשמעויותג.

החטיבהשינויים.להכיליותרלהקלהחטיבות,כיןמ
מהפכותושלתמידיפנימישינוישלכתהליכיםמצאתנ

כוחותפחותכתוכהשישהעובדהלאורוגדולות,ותקטנ
כרכרילשינויים,פתיחותויותרלסטגנציהמושכיםה

 ,"שנתייםמכcכנישונהבמקוםכcכירהיום"כחטיבה:קדמפ

בכ·שעברהתהליךאתמכיראני"כחטיבה:מחוץומcכקד

לכפירקלכך ."תדמיתישינויעברו ]."[ 11האחר 1בזמרcכי
האחרות.מהחטיבותיותרלמידהכעמדתהיותל

הרצוןהואכיוםהחטיבהשלהמרכזיהמניעהכוח
 ·מחטיממפקדיםעלתהזותמהעצמה.אתלהוכיחהעז
 ,כהצליחהרצו~ )זהבחטיבהאוהבשאנימה("כפיר:תכ

הרמה ,טוביםיותרשאנחנוחושבאני" ;"מנומריםשרחווהא

חטיבהשאנחנוכשמועלינמאס .מאודגבוהההמקצועית

 ·קציכנו 1אי" ;"במלחמההייתהלאשעוד ,חדשה ,עירהצ

 )הס(השינויסוכני]".[מcכתחבעמדותאנשים ,בכיריםסכי

זהכתפקידהמחיר ."ש"איומcכקדי ,הצועריםשריםחבר

כמן·אוכמקצועיותספקהמטיליםדימוייםקבלתהוא
עלאף .החי"רחטיבותמשארלעתים,ומידור,סדירת,

לחי"רהשייכותתחושתהבית",על"מגיביםשהםפי
 .במבחןתמידיתערמות

סינוס

הבנייתשתהליךהיאהמאמרשלהמרכזיתההכנה
לחטי·השוואהדרךבעיקרמתקייםהחטיבתיתהזהות
הקשרעלקבוצתיתראייהזוויתמציעהואאחרות.כרת

באופןלהתבונןניתןדומות.צבאיותיחידותביןוהיחסים
 .שריוןנגרןאחרות,יחידותעלדומה

מדגי·שנולםהתופעותאתבמיליםמבטאהמאמר
ככלנוצרות.הןכיצדומסכיולמודעותאותןמעלהשים,

מנילהחטיבהכלמועצמים.המאפיינים-סטריאוטיפ
שהוזכרו.המאפייניםכללאתכתוכה

ופונק·בריאיםהםייחודיתזהותבנייתתהליכי
 · nמכהיותם ,החטיבותעבוריתרונותוכולליםציונליים

למעןללחוםמוטיבציההיוצרתחטיבתיתשיינותזקים
יוצ·הםונבחרת.קטנהלקבוצהושיינותמשותפתמטרה
משתפתהצבאיתהמעדנתלכןובונה,חיוניתתחרותוים

המעדנתעכרו .אלופורמלייםלאתפקידיםעםפעולה
ןת·יכולותסטישחטיבהלכלרואות:יותרמתאפשרת

 .לאחריםוידועמוכרגובות
שהתמחותכנךמתבטאיםהזהותהקצנתשלהמחירים

 · nהשלהאפשרויותטווחאתמגבילהספציפיתתפקידיה
המ·אתשמחייבכ"חוזה"תלויהקבוצתיתחכורתטינה.

אחדים.לפתחנדישלהםאחדהיבטלהדחיקבהשתתפים
שלחטיבותלכךלהוביליכולהר""החיל"קכוצתהשייכות

הלאהתפקידאתתואמיםשאינםחלקיםלפתחיותרקשה
הפוטנציאללאי·מימושולהובילמגלמות,שהןפורמלי
חטיבהשבכחידתייתכןועוד,זאתחטיבה.ככלהגלום

שי·בחשבוןיילקחוכמבצע)ללחימהגיוס(אולפעילות
לכללמחיריםפורמליים.לאמתפקידיםהמושפעיםקולים

למידהוכחוסרכהיבדלותלהתבטאיכוליםהחי"דחטיבות
תחרותלייצרגםיכולזהמצב .מחברותיהאחתחטיבהשל
 .ומשימותמשאביםעלהוגנתלא

המעדנת,ככללשינויללאמהתפקידלצאתקשה
כנך ,המעדנתכללאתמשדתמסויםשתפקידניוון
לאחדים.נוחיםשאינםמסוימיםכחלקיםמחזיקשהוא
 ....ותזוזותכצה"לפוסקתבלתידינאמיותישנהזאת,עם

 69ואחדבשבירכורם

שלהמחירים
הזהותהקצנת

בכןמתבטאים

שהתמחות

ספציפיתתפקידית

טווחאתמגבילה
שלהאפשרויות

החטיבה.



הזירותביןו 70

התחממותמלחמה,כגוןשינויים(לאורהמערכתבתוך ...
בקבוצה,חדשמשתתףחדשה,טכנולוגיהכניסתגזרה,
ועור).חטיבהשלייעודשינויבכירים,מינויי

תרבויותהצבאית:המערכתעלכלליתובהתבוננות
לא·השייכיםשל-לצורךכמענהמתפתחותבארגונים

שנוצריםוהדימוייםהתרבותלו.מחוצהאלוושלרגון
מחויבות,בשייכות,(צורךמגוונותפונקציותמשרתים

מורעות.אינןאםגםהארגון,עבורועוד)המשימההבנת

עלזוהתבוננותשליישומייםלהיבטיםדוגמאות
יחידות:

חטיבהכלבתוךהעוליםהדימוייםאתלחקורניתן ] 1 [
התרבותעלהדימוייםמשפיעיםכיצדולבחוןלהומחוצה

סביבהנוצרהנרטיבועלהביצוענורמותעלהארגונית,
פעילויותיה.

פורמליהלאהתפקידאת"לנהל"יכולהחטיבה ] 2 [
רוצההיאדרכוהמתבטאיםחלקיםאילולבחוןשלה,

ממסדיותהאנטיסביבזאתעושהגדלני(חטיבתלהעצים
בחברהלמגזריםפנייהדרךייחודיותייצרההיאשלה.

היש·בממסדוייצוגקולקיבלושלאשחשוהישראלית
נלחמהולאהתחכוםחוסרדימויאתאימצההיא .ראלי

כך.)עלמתבדחיםמגדלנימפקדיםהיוםבו.
תרבותיהביןהמפגש-תרבותייםביןמפגשים ] 3 [

המ·שונותתרבויותנציגיביןומתןומשאהתחככותהוא

ולוי'(גלומהמבדילמהמשותףולהםאחדבמרחבצדיים
ארגוניםביןיחסיםשלבחינהלאפשריכולהוא .) 2012
והק·ה"תקיעויות"העבורה,יחסישלוהבנהיחידותובין

שיים.

לבררניתןבמפגשבחי"ר:תרבותייםביןמפגשים •
התפקידיםחקירתדרךהתרבויותביןוהדומההשונהאת

חדשידעלהיווצריכולכךביניהן,היחסיםוהיררכיית
למערכת.

החי"ר:למערכתמחוץתרבותייםביןמפגשים •
העימותיםלאורהמתגברתלשילוביותחשובהזובחינה

לעבודהאו ,) 2012ולוי,גל ; 2012וטובי,(פרןהאחרונים
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