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במטהן"רעמפקדטייסתמפקד
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ומ·נרכשיםאלהלרוב,מחייב.שהתפקידוהכישורים
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הצבאית
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לגיטימ·מעטכלומרהבא,לתפקיד "דלג"לאישיתנטייהוגםמהירות
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עםהתחבבותלצדסוד,יהנחותעלערעוריסוד,הנחותעםהתעמתות
ולאמגוונותותפיסותואחדים,מנהיגותייםמודליםשלעשיררפרטואר
שונות.מזרועותתפקידיםשלמוכרות

איכותיתמדרגהבקפיצתשמרוכוולזההדרגשללבכירותורמז" . 13
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ממשקיםנויווי גםמפקד,יוכללאיחידה,שליום-יומיתבפעילותהתאוששותיכולת-התפקודיובהיבט .פקודיובקרבלסבי· ,'!

ארגוניים,וחוץפכיםהשל•-מגבלותבשלישירבאופןלהשפיעירצה,אםלשינוייםבהתאםמהירהתגובהרמתןהתמודדותמהירה,

כשמוטתזאתכל(אלט·עליזהמוטלותהמשימותעומסובשלשלוטחהסביבה.שמכתיבה
רחבההשליטהנשענתשמנהיגותובכךלהכירהמפקדעל .) 1999 ,מןמושגים,

אישיתמחויבותליצורויכולותיואישיותועלפחותובפרטמבצעית,יחידהמפקדהמבצעית,בסביבה ]ה[תוה"ד: 1
מאפשרתואיכה פרע·שאנשיוארגוןליצוריכולתועלזירתוכלפיו,זובחילייםדבנוחרתשלמשולבתלהפעלהנדרש ,ו"מגבדרגציך

עלישירהשליטה .בדודותולמטרותמשותפיםלערכיםזיקתםמכוחליםדבמשותףבקרבחילידב-ג"צקהוא(הגדודזדועיים

הסא"ל·ב
המתרחשכלמדי·הובלתדדך,התוויית ,דוחדדךארגוןעלהשפעהשי·ביותרהבסיסיתהלחימהמסגרתהואהגדוד .זרועי)
ויכולתייצוגיותביטחון,יציקתלמשמעות,חיבורביות,השילוביותעצמאית.בצודהקרבשלסוגכללנהלכולה

ומקודעוגןמהווהוממוקדים,בדודיםמסדיםלהעבידשלוהאילוציםהיכולותאתלהביןהמג"דאתמחייבתמעליו~ין
המא·וקונפליקטיםמורכבויותעםלהתמודדותהנחיהוהמוחלטיםהיחסייםביתרונותההכרהואתשותף,כלחמק·זיו
 .זהדרגפייניםהיתרונותמיצויהיאהמשולבתהפעולהשכן .האחדשלביותרית

התא·שתתאפשרכךישות,כלשלוהמוחלטיםהיחסייםהמקצועי

הביןהממשקיםמגרונות:השפעהאסטרטגיות ]ב[הטובההתוצאהותושגילמשימתוהכרחשלמוכיתמה
משמ·ובעלימרוכביםהופכיםהסא"לבדוגאישיים הנתונה.המשאביתכמסגותהאפשריתביותו

יחידהמפקדנמוכה,עצימותבעלילחימהישבתרחי ]ו[
והקונפליקטיםהאינטרסיםומורכבותרחבות,עזיזת

היכולתזהבדרג .ניכרבאופןגדלהלהתמודדישאיתםודתגסו
שי·תוךשרכזת,אוכלוסיותשלצרכיםולהביןלזהות או·ביןבמזוכבזתהמאופיינתבסביבהפועלמבצעית

-יפולא'

ו
שוניםגודמיםמולמגוונותהשפעהבאסטרטגיותמושלה·ממנוהדורשתועוד),שב"כמג"ב,(משטרה,גונית

ניהולתיאום,ע,שכנוקואליציה, ,מ"מו ,דיפלומטיה(התנהגותייםקודים ,שונותארגוניותתרבויותעםתמודרקיהמדולי
לתפקדהסא"לעל .משמעותיתחינהועוד)קונפליקטים .מנוגדיםאינטרסיםעםגםולעתיםוניםשהשונות

 ~מפקדיםשני ,(למשלכפולהמחויבותשלבמצביםםג



לדרגהמעבר
בחובוטומןהםא"ל

ערכיתמחויבות

שבאהיותר,גדולה
התנהגותיביטוילידי

הנגזרשונה

תפקידביממוכי

זהשדרגחדשים

ומההשפעה rמזמן

שלהרחבה
והמעשיםההחלטות

זהדרגהמאפיינת

בקרבליחידהחיובידימויבבנייתולעסוקבמקביל), ~
היחידה.שלהאינטרסיםוקידוםממונותרמות

הסא"לבדרגסימבולית:ומנהיגותמתורךפיקוד ]ג[
עלישירהשליטהמאפשרתואינהגדלההשליטהמרטת

ובהיקפיבעומסמשמעותיגידולוישנוהמתרחש,כל
מת·מפקדיםדדךלעבורלרעתהסא"לעלהעבודה.

סמ·ולהאצילברורה,בצורהמסריםהעברתתוךורכים,
עלהכפופים.יכולותהכרתתוךמושכלבאופןכריות

ולהיותבשליטההצורךאתלמז.יןיכולתלאמץהסא"ל
נהלי·ועקיפה.סימבוליתהופכתשמנהיגותולכךמורע
המע·פרשנותעללשלוטהיכולתמצטמצמתלכך,מה
והמסרים.שים

אל· ; 2007(קופפרשמידט,ויקרתיכולות ]ך[
 Positive (מלאות""יכולותהמושג :) 1999טמן,

Capabilities ( הניסיוןהידע,למכלולמתייחס
אלה,לצר .מנהיגותיתפקירלבעלשישוהמיומנויות

ריקה""יכולתוהיאמשלימה,אחרת,יכולתגםישנה
) Negative Capabilities ( -בספ·להיותהיכולת

המירילרחףלהיכנעמבלייריעה,ואיתעלומהקרת,
בן·זוליכולתורגשות.יריעותבפעולות,זאתלמלא
במצביםמהרבדללמודבאפשרותרבהחשיבותדעת
באי·הכרוכיםמצבים-מנהיגותשלגילוינדרשבהם

דורשתהצה"ליתהמציאות .ושינויעמימותוראות,
חוסרשלבמצבולתפקדלפעוליכולתבכירממפקד
ממפקד,נדרשגםכךממושכות.זמןלתקופותודאות
בחינתןבעתודאותחוסרשלרגשיבמצבנתוןלהיות

מספיק,זמןלמשךלפעולהאלטרנטיביותדרכיםשל
פעולותהחלטה.לקבלמבליהחלופותאתלשקולכדי
לשאתהיכולתשהיאלעמימות,סובלנותמחייבותאלה
להחלטהלקפוץמבליבאי·הידיעההנדונההחרדהאת

דג·יכולתגםשהיאזו,יכולתלפעול.ומבלינחפזת
נפשית.ובשלותבגרותשלפונקציההיא ,שיח

רבות,פעמיםהמתפקד,הסא"לעלהשהיה:יכולת ]ה[
מטלות,מידע,עמוסתאינטנסיבית, ,דינאמיתבסביבה
אף(לעתיםשוניםמגודמיםדנותוציפיותממשקים
הרגשיות,בתגובותיושליטהיכולתגלותלסותרות),

ליוזמהמרחבהשארתלצדוריסוןאיפוקלגלותקרי,
תגובה,להשהותהתלהמות,למתןהמפקדעלולפעולה.

להיותהיחידה,של ) Buffer (הזעזועים""בולםולהיות
ולספוגכישלונות,מכשולים,עםלהתמודדיכולתבעל

אמיצה.ועשייההחלטיותיוזמה,לצדביקורת

מתון . 19

 1להקורס

התוצא

ומבצעי

 IBהקצה

היחידד

הדירת

קווית

באינטר

 :לקשר

 ( ]ב[
ערגרת

לפעול
נצה"ל

ערניחמדרגהקפיצח

לישראל,ההגנהבצבאדרגכלכמוהסא"ל,דוג
והנן·הערכיתבתשתיתהמגובשיםהיסודלעונימחויב

המ·זאת,עםצה"ל"."רוחבמסמךהמיוצגתומטיביה

גדולהערכיתמחויבותבחובוטומןהסא"ללדרגעבד
ממרכיביהנגזרשונההתנהגותיביטוילידישבאהיותר,

שלהדחנהומההשפעהמזמן,זהשדרגחדשיםתפקיד
כילשער,ישזה.דרגהמאפיינתוהמעשיםההחלטות
מהעובדההיתר,ביןנובעים,הערכיבהיבטהשינויים

לס·יותרהחשופהפומביתדמותחינההסא"לשדמות
רחבהלאוכלוסייהאישיתדוגמההמשמשתדמותביבה,
יותרגבוההציפייהקיימתעיניה.אתאליההנושאתיותר
 .לחיקוימודלהמשמשתובכללאלהתנהגותזהמדרג

הערכי:להיבטהקשוריםשינוייםמספולהלן

הכותהיאאחריות : 17רטרטאליתשלמהאחריות ]א[
המוכנותהתוצאה,לביןוהמעשיםההחלטותשביןהקשר
לגבימחויבותוהדגשת ,המעשיםשלבתוצאותלשאת

הארילשעברהכריתארצותנשיאשלולחנושעלכימספרים . 17
 The Buck "כתוב:ובוקטןשלטמונחיהההלכן,כביתטרומן,

Stops Here " -כיהיהטרומןשלהמסר .כאןנעצרתהאחריות
 .כחדרונעצרתשוניםההממשלגורמיכידהאחריותגלגולשרשרת
שלגורלייםכנושאיםיכריע-אחדאחדאףולא-הואדקכלומד:
האומה.

 ~ ]ג[
לקבלה

רוערת

משקת

תגשהה

העומד

 1 ]ך[

הסא"ל
הסא"ל.
כהערכי

משמעד

נ ]ה[
 1תוקף

משפ . 18

ותהאחרי

 1המכפני



דנות,:מים

מטלות,ע,
אףרעתים

הרגשיות,

r ליוזמהב
תגובה,ות;

להיותרה,
ולספוגית,

לישראל, ;
והנך··בית

המ·זאת,

גדולה:ית
ממרכיבי •

i שלדחבה
כילשער,

מהעובדה

לס·יותר

c רחבהייה

יותרבוהה.

 .לחיקוי
כי:

הנדתהיא

i , המוכנות

לגביינוח

האריגבר

 The Bו
כיהיה 1

בחדדו.דת

של·דליים

בסיסתהווהשהערכיותלכךלדאוגהסא"לעל ]ג[
השפ·בעלותואחדותניהוליותהחלטותלקבלת

חלו·כגון:יחידה,שלתפקודעלהיקףרחבותערת
לכךודאגהנהלים,קביעתהיחידה,בתוךמשאביםקת

הערכיםעםאחדבקנהתעלההיחידתיתשההתנהלות
 .צה"לדוחבבסיסהעומדים

נדרש ,)ב"שק(בכידשיפוטקציןהיותומעצם ]ו[
על .משמעתידיןבסוגיותעדנידעתלשיקולהסא"ל
אתליישםבצבא,השיפוטיתמהמעדנתכחלקהסא"ל,
דיןבמסגרתהצה"ליהארגוןמושתתעליהםהערכים

 .אמוןהואעליהאחרתפעילותבכלכמומשמעתי,

משנהמקבלצה"לבדוחהמופיעזהעדךנציגות: ]ה[
 .הסא"לבדרגגםוכךיותר,הבכיריםבדרגיםתוקף

יחידהמפקדתפקידעלבדגשהסא"ל,בדרגהתוצאה.
אלהקצהמןמלאה,טוטאלית,היאהאחריותמבצעית,

מפקדעםלחלוטיןמזוהיםוהכישלוןההצלחה . ! 8הקצה
האח·גבולותאתשמבהירההאינדיקציותאחתהיחידה.

חפי·הדמותי ! 9אסוןבמקדה .חיילשלמוותהיאדירת
ותהיהוהגדודיתהצבאיתהמעדנתאתשתייצגקרדית

ללאהמג"ד,היאהשכולההמשפחהעםבאינטראקציה
לאירוע.עקיףאוישירבאופןלחלקוקשר

לחתנה·ומעבדליחידתו,כוללתמאחריותכחלק ]ב[
הסא"לעלאישית,דוגמההמשמשתאישיתערכיתגרת

דוחערכילהטמעתזמןולאודךיזומהבצודהלפעול
ביחידה.צה"ל

רעיוןאתשמבטאיםמג"דתפקידשלבהקשרשכיחיםמשפטים . 18
הגדוד"פניהמג"ד",כתפיעלמונח"הכולהטוטאלית:האחריות

המג"ד".כפני

חניכיעםבשיחהנרה,יאירהאלוףהדמטכ"ל'ס'דברימתוך . 19
 . 2012ספטמברכללי,לפו"םהקורס

צה"ל,שלושליחנציגתמידעצמואתידאההסא"ל
(הופעה,מעשיובכלשיתבטאדברלו,ומחוצהבצבא
ועוד).אזרחיתהתנהלותנהיגה,ריבוד,צורת

הניהוליחהמדרגהקפיצח
נדרשיםוכישוריםיכולוח

המבצעיותהיחידותמפקדיפועליםבההסביבהניתוח
מה·הנדרשיםהניהולייםוהכישוריםהיכולותכימגלה
מיומנויותביןהבחנהקיימתומגוונים.רביםחינםמפקד

מיומנויותובשגרה.בלחימהיסוד:מצביבשניניהוליות
ועוסקותפו"שהצבאיתבשפהנקראותבלחימהניהוליות
ונהלים).(טכניקותהלחימהבניהול

בתך·מעוגנותבלחימהניהוליותשמיומנויותבעוד
ניהולמיומנויותהצבאי,מהמקצועכחלקסדורהרה

והןבתודה,מאוגדותאינןכשגדהביטוילידיהבאות
במונחמשתמשיםכשאנואליהןמתכווניםשאנואלה

הנדר·המרכזייםוהכישוריםהיכולותלהלן ."ניהול"
מעבודהשעלוכפימבצעית,בסביבההסא"לבדרגשים

אלקלעי(איציק,הקורספיתוחבמסגרתבנושאשעסקה
שנעשהבוגדיםממשובשעלווכפי ,) 2012ועזדי·שפידא,

 :) 2012(עזדי·שפידא,-2012ב

התפקידיםאחדכ"א:בתחוםניהולמיומנויות ]א[
ניהולהיכרמבצעיתיחידהמפקדסא"לשלהמרכזיים

עםהיכרותמדמתפיקודית,שדידהובנייתהאדםכוח

קצי·קידוםת"ש,בבעיותהטיפולדדךהצבא,נוהלי
נדרשתהאמורנוכחונו'.מפקדיםובחידתהשמהנים,

וטי·פיתוחכ"א,השמתכ"א,מיוןבתחומים:מיומנות

מפקדים.פרח

משפחהחיילנהלהיכולתאתלכלולניתןגםזהבנושא
זהובכללוהטוטאלית,התובעניתהצבאיתהקריירהלצד

ולהיותוזוגיות,משפחהחיידחוק""בשלטלנהללדעת
מאוד.מוגבלהמשותףהזמןאםגםהמשפחהבחיינוכח

הסא"ל,בדרג
תפקידעלבדגש
יחידהמפקד

האחריותמבצעית.

טוטאלית.היא
הקצהמלאה.מן

הקצה.אל
והכישלוןההצלחה

עםלחלוטיןמזוהים
היחידהמפקד

" 



הזירותנין 1 82

מפקדזמנים:ולוחותזמןניהולבתחוםמיומנויות ]ב[
חיק·עםלהתמודדנדרשהסא"לבדרגמבצעיתיחידה

ונו'.ממשקיםריבוימשימות,ריבויעצומים,מידעפי

מרגעמשתניםהלחציםבהסביבהנוכחמתעצםהאתגר
אפ·לר"זניהולהןזהבתחוםמרכזיותמיומנויותלרגע.
טווח,ארוכתעבורהתוכניתבנייתזמן),(ניהולקטיני
 .במקבילפרויקטיםמספרעלעבורה

ומשאבים:תקציביםניהולבתחוםמיומנויות ]ג[
תקציביניהולחיברזהבעירןהמרכזייםהכליםאחר
כליציכמונוספים,משאביםניהולוכןארגוני'פנים
אתלנהלנדרשהבכירהקציןוכר'.מבצעיםכליםרכב,

הרן·מקצועייםוכליםעקרונותעלבהתבססיחידתו
התן·מולאלהעלותמהלרעתעתבכלממנורשים
ביןלהלימההארגוןפעולתוהתאמתהמתבקשת,צאה

וכליםעקרונותזה:בהיבטנדרשותמיומנויות .האמור
ביחידה.התקציבלניהול

(ניהולחשיבהלניהולישיבהמניהולצררת:ניהול ]ו[
צררת.אראנשיםניהולמרמחים,ניהולרירן),
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