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שלאלנוברורשמלכתחילהאף(למ"פמ"כשביןהתפקידים

מפקדים).שלאחתברמהמדוברבהכרח
מקוםהזוטרלפיקודניתןהמודרניותבמלחמות

עיקראתמחולליםאלהמפקדיםכיתפיסהמתוךמשמעותי,
תוצאותיהן.עלומשפיעיםהקרבבשדהההתרחשויות

הישירהמפקד"כיאומרתהרשמיתהטקטיתהדוקטרינה

ולכןהמצב,שלביותרהטובהשופטהואבשטחהיחידהשל
נוכחותם"וכיטקטית",אוטונומיהשלגבוההדרגהלודרושה

קבלתאתלבלוםעלולהבכיריםמפקדיםשלהקבועה
היחידתיתהקרבברמתהאחריותנטילתואתההחלטות

העימות(טקטיות".תגובותעימולהשליםשאיןבאופןולעכב
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ג%

בשיחהמדווחת
הבכיריםהמפקדים
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על-ידיבשטחהנחווית

ייבחנוהזוטרהפיקוד
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לחימה,שגרתמצבים:
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לאוריזומים.ומבצעים
שתעלההמצבתמונת

ננסהזומהשוואה
תודעהאיזולבחון



למשל,ביטוי,לידיבאהזוגישהאמ"ץ-תוה"ד)המוגבל,
היבשהצבאשללשעברמפקדו-שינסקיגנרלשלבדבריו

וייטנאם,למלחמתבהתייחסושטען2001(,זיו,(האמריקני
ושלפוליטיקאיםשלמלחמהזוהייתהבתחילתהכי

ויותריותרהפכההיאהקרבות,שנמשכווככלמדינאים,

זאת,עםומטה.המ"פמרמתהזוטריםהמפקדיםלמלחמת
למטרותנגעזומלחמהשלהבולטיםהמאפייניםאחד

האמריקנייםולאינטרסים
שבומצבשיצרובווייטנאם,
שלהטקטיותלהחלטות

היועלולותהזוטרהפיקוד
השלכותגםלהיות

שיצרדבראסטרטגיות,
ובאפשרותבנכונותקושי
להאצילהבכירהפיקודשל

ללאהזוטרלדרגסמכויות
הזההמתחאתתנאי.

ביחסהמפקדיםבעמדות
הזוטרהדרגלתפקיד

גבריאלהיטבממתישים
בספרם)1981(וסאואג'
לטענתם,בפיקוד".משבר"
וייטנאםשמלחמתהעובדה
הדוקבאופןקשורההייתה

שלפוליטייםליעדים
גםהפכהארה"ב,ממשלת

הפיקודיותהמטרותאת
לכןביותר.הזוטרותהקרבליחידותעדלמחצהלפוליטיות

לפיקוחכפופותלהיותצריכותהיוהצבאיותהפעולותכל

בהןהנקוטהשהאלימותלהבטיחכדיהעליוןהפיקודשל
הפוליטית.הלוחמהציווייעםאחדבקנהתעלה

מוגדרתהמוגבלהעימותתופעת
הגבלתמתהליךכ"חלקבספרות
מטרותלהשגתבעולםבכוחהשימוש

אתויותריותרתופסתוהיאפוליטיות,
מתוך(לצורותיה"המלחמהשלמקומה

אמ"ץ-תוה"ד,המוגבל",העימות"

בווייטנאםללחימהבאנלוגיה2001(.
המוגבלבעימותשגםלראותניתן

מחד,מאודלתובעניהזוטריםהמפקדיםתפקידאתהופכים
ברצועתבכירמפקדכךעלאומרמאידך.ביותרולאחראי

שבוהמ"מים,שלהמרחבלמעשההואהשטחכיום"עזה:
הראשונותבדקותולמעשהלאירועים,להגיבהראשוניםהם

אתלתתשנדרשיםהםהאירועשל
המפקדים,אנחנו,כשלרובהפתרון,
עלמוסיףגמור".כברכשהעסקמגיעים

ברצף"בגזרה:המג"דיםאחדכך

שליהתפקידהזההמטורףהאירועים
ללמד,הכוחות,אתלהכיןכולקודםהוא

האמת,ברגעאבלאותם,ולחנוךלהסביר
אהיהשאניהסבירותאירוע,כשמתרחש

הפתרוןאתשנותןומינמוכה,היאשם
זוטר".מפקדבעצםשהואבשטח,הבכירהמפקדזההמיידי

המפקדיםשלעמדותיהםאתנבחןהבאותבפסקאות
המתמשכתבלחימהמרכזייםלנושאיםביחסהזוטרים
התפקודית,והאחריותהעצמאותתפיסתעזה:ברצועת
מפוצלתיחידהעלפיקודתעסוקה,נדיתוךאימונים

הזאתהבחינהמבצעיים.מתחועםשחיקהעםוההתמודדות
לחימה,שגרתשלבמצבפעילות:שלרמותבכמהתיעשה

רצוןמולבמתחעומדזהעיקרוןאולםמעליו,הדרגמאשר
אתלהמעיטהמכוונתמרוכזת,שליטהלקייםהממונים
בשטח".הפועליםהכוחותשלהאפשריותהשגיאות

שעימםעזהברצועתבכיריםמפקדיםלהיום,נכון

והשוחקתהקשההחמה,בגזרהמדוברכיסבוריםשוחחנו
לצדהאירועיםשלהגואההמספרהנוכחית.בלחימהביותר

סטטית)מגננהלרובהמכילים(בגזרההלחימהמאפייני

עשויותטקטיותלהחלטותהנוכחי
הנוכחיהעימותהקשר,באותואסטרטגיות.השלכותלהיות

השיחאתהגבירואותושמאפייניםוהאירועיםבשטחים
הפיקודשלהתפקודיתוהעצמאותהמציאותצורכיסביב

לשעברהמפקדשלבדבריוזאתלהמחישניתןבשטח.הזוטר
ממבחןמשמעותיחלק"זיו:ישראלאלוףעזה,אוגדתשל

זאתפקודיהם...עללסמוךהינוממונותרמותשלהמנהיגות
במתרחשיותרבקיאיהיהלעולםהמבצעשהדרגמשום
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שלקיומםובמהלךגזרתייםאירועיםשלהתרחשותםבעת
יזומים.מבצעים

הלחימהבשגרתהזוטרהפיקוד
נמצאותשבולמצבלמעשה,מכוון,הלחימהשגרתעלהשיח

עלהחוזרותמשימותמילוישלמצבזהוהזמן.רובהיחידות
ופתיחותמארביםשמירות,כגון:גבוההבתדירותעצמן
ההפוךהמצבבעזרתזהמצבלהגדיריותרקללמעשהצירים.

סיטואציההיאלחימהשגרתכלומר,ומבצעים.אירועים-
שגרת"במושגבחרנובגזרה.מיוחדיםאירועיםאיןשבה

נמצאיםשבוהדואליהמצבאתלהדגישמנתעללחימה"
ובעונהבעתמוגדרתשמשימתםמשוםוהלוחמים,המפקדים

כמאיימתוהןושוחקתמשעממתכמונוטונית,הןאחת

בכך,גםמתבטאתזודואליות2001(.ספיר,(סכנותורוויית
האחריותשלבמובןהעצמהעוברהזוטרהפיקודאחדשמצד

מצדאולםלו,המוענקתהעצמאותושלכתפיועלהמוטלת
לחניכה,הפוטנציאלומלואנשחקמתפקידיוחלקאחר

להלן.שיוסברכפימתממש,אינוולמנהיגותלעיצוב
שוחחנושעימםהזוטריםהמפקדיםשלרובםרוב
עצמאותשלמאודרבהמידהלידיהםמקבליםהםכימציינים

לעצמאותהנוגעבכלהלחימה.שגרתבמהלךאחריותושל
שלמידהבידיהםשישחשיםבגזרההמפקדיםהתפקודית,

הדעתשיקולבשגרה.חלופותביןלבחורויכולתדעתשיקול
להתבטלואףלדבריהם,להתמעט,נוטיםהבחירהויכולתהזה
כךעלמעידמתמשך.לאירועאויזוםלתרחישמעברבעת
שלי,גזרה-טובהתחושהישאישיבאופןלי"המ"פים:אחד
בעתרקהעסק...אתלימנהליםלאשלי.חייליםשלי,שטח
אותי".לנהללגיטימציהלמג"דישגדולאירוע

רמותבכלהמפקדיםכלהגזרה,עללאחריותבנוגע
מאודכבדהאחריותבידםניתנהכיחשיםהזוטרהפיקוד
בתפיסתפערקייםכילהתרשםניתןזאתועםבשגרה,

הרמותלביןהמ"פיםרמתביןזואחריותשלהמשמעות
רובלתחושתנו,והמ"כים.המ"מיםובעיקר-להםהכפופות
האחריותמגודלרבהרצוןשביעותמגליםבשטחהמ"פים
הסיפוק"מהם:אחדשמעידכפיבשגרה,להםשניתנה

ולתרוםלעזורבאמת,להשפיעפיקוד,לקחתהיכולתממכר...
המ"כיםמדבריזאת,לעומתהאמיתי".התגמולבשביליזה-

הניתנתהאחריותכיעולההסמ"פים)גםולעיתים(והמ"מים
כימדווחיםזוברמהמפקדיםיותר.כבעייתיתנתפסתבידם
והםבשטח,הראשונהבפעםמהדילמותבחלקנתקליםהם

זהבהקשרובבחירותיהם.ביכולתםבטוחיםחשיםאינם
כוליאני"בגזרה:סמ"פמעיד
בפעםמפחיד.וזה21,בןילד

יצאשהמ"פהראשונה
אחראי,נשארתיואניהביתה
האחריות.כובדאתהבנתי
החייליםלביןביניהפער

שאומרזהואניקטן,מאוד
תחושתלעשות".מהלהם
ומתעצמתהולכתזוקושי
שמעידכפיהמ"כים,ברמת
חייליםמספר"מהם:אחד

למספרשווהשבאחריותך
בידיים.לךשישהמשפחות

-יהיהמהלקבועעלולאתה
ימות".ומיייפצעמי

להכשרהבנוגע
העימותבמהלךהמקצועית
מדבריעולההמתמשך

החוסרכיהמרואיינים
היחידה.מסגרתעלובשמירהבמנהיגותםפוגעבאימונים

הרביםהאירועיםכיחשיםהזוטריםהמפקדיםרובזאת,עם
לדבריהם,שכן,המפקדים,כשירותאתמגביריםוהמבצעים

הכיהאימוןלמעשההיאשכאלהמורכביםבמצביםלחימה"
המפקדיםשיחביןמסויםפערקייםזהבהקשרכינראהטוב".

ערותהרמותשתיבנושא.הזוטרהפיקודלתפיסתהבכירים
אימוןשל-לחסרונותובעיקר-ליתרונותבאימונים,לצורך
עלולהשפעתוחכ))Training)Jobtheתעסוקהכדיתוך

להדגישנוטיםהזוטריםהמפקדיםזאת,עםהמבצעי.ההיבט
כך,עלנוסףהמנהיגותי.ההיבטאתלבכירים)ביחס(יותר
שצברוהמ"פים,עמדותביןמסויםפערבולטזהבנושאגם

לביןמסודרת,תוכניתלפיבאימוניםמבוטללאניסיוןבעבר
פלוגתיתרגילחווהלאעדייןשחלקםיותר,זוטריםמפקדים

אחדבדבריוזאתממחישמפקד.שלמעמדהמחלקתיאו
לאמ"מכימחלקתי,אימוןשלבתכנוןבעיהיש"המ"פים:
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צוותתרגיליזמנים,לוחותשלבהקשראימוןלתכנןיודע
ולהוציאהמחלקהאתלקחתיודעכןהואאבלוכו',וכיתה
קציןתפקיד"דבריו:עלמוסיףאחרמ"פלמבצע".אותה
ולהנהיג,לשלוטלהחליט,לאמן,זהשחונכתיכפי1בבה"ד
תרפ"לבלימ"פאני-מתבצעלאהאימוןשלהחלקפהאבל

פלוגתי)".תרגיל(

במידהפועלותריאיינומפקדיהןשאתהפלוגותכלכמעט
עזהברצועתהקייםלפיצולכוחות.פיצולשלאחרתאוכזו
מחלקהשלבהפרדהמתבטאהואלעיתיםאחיד.דפוסאין

מוצביםשלברצףמאופייןהואלעיתיםהפלוגה,משאראחת
קטניםצוותיםלמצואניתןאףולעיתיםמחלקתיים
שהםאומוצב,אועמדהשתופסיםסמל)אומ"מבראשות(
המוכחתלפגיעהמעברבגזרה.אחרתליחידהמסופחים
עלכמקשההפיצולנתפסהיחידה,שלהאורגניותבסוגיית
מכךוכתוצאההיחידהשלהניהולועלהשליטהעלהפיקוד,

פיצולשלהנוכחיבמצבעיצובם.ועלהכפופיםחניכתעלגם
אתלנצלהרמותבכלהמפקדיםמתקשיםבגזרההכוחות
בתפקידם,הטמוןהפוטנציאלמלוא
וגיבושאחדותוליצורחייללכללהגיע

זאתמתארהמ"פיםאחדביחידותיהם.
הפלוגהכלאתשריכזתימצבאין"כך:

לאזההלחימה...מתחילתאחדבחדר
בשבוע,פעםמחלקהלבקרמספיק
אחרמ"פבטלפון".פלוגהלנהלוקשה
בלכידותהפיצולשלהפגיעהאתתיאר

שיחואיןרגשות,החלפתאיןבפיצול"חייליו:שלובגיבוש
חבריםכיהפלוגה,שלובגיבושבלכידותפגיעהזולוחמים...

להיפגש".מצליחיםלאמחלקהמאותהשאינם

נמצאהמחלקתייםהמוצביםותפיסתהכוחותפיצולבשל
מתמדתבחינהתחתיותרעזהברצועתהזוטרהפיקוד

מפקדיו.עיניתחתופחותהחייליםשלמקרובוהתבוננות
אשרוהמ"כים,המ"מיםלדרגביחסבעיקראמוריםהדברים
הלוחמים.ועםהמשימותעםביותרהרבבחיכוךנתונים

על-מגדלתבזכוכיתנבחניםהםכימרגישיםאלהמפקדים
דוגמאעללשמורקשהזהבמצבכיומדווחיםפקודיהםידי

כילהתרשםניתןמחייליהם.מינימלידיסטנסועלאישית
המרחקהכול,אחרי(המ"מיםבדרגבמיוחדמועצםזהקושי

המ"כים),שלמזהיותרגדולהואמהלוחמיםשלהםהטבעי
כלשלךהחייליםעםנמצאאתה"מהם:אחדשמעידכפי

איןכזהבמצבביממה.שעות24מטר,50שלבריבועהזמן
שלך...הפינהאתלךואיןמגדלת,זכוכיתתחתאתהדיסטנס,

היאהדברמשמעותפקודות".לתתצריךאתהכךואחר
המציאותאילוציבשללחייליוהמ"מביןשנוצרהשהקירבה

וההתייחסותהביקורתמוקדאתרבהבמידההעבירהבגזרה
לחייליםהממונה)הדרג(מהמ"פהמ"מיםלתפקודביחס
מוכר.לאמצבעםלהתמודדאותםוחייבההכפוף),הדרג(

הלחימהבשגרתהמ"מתפקידכיעודעולהמהראיונות

אתהמאפייןהדואלי","המצבבשלנוסף:מהיבטנשחק
רב),מבצעימתחמולמונוטוניותמשימות(הלחימהשגרת
הלוחמיםשלעמידתםבדיקתשללפעילויותהמ"מנמשך

למההופךולמעשהמבצעי,מתחעלשמירהלשםבנהלים
מתארמחלקתי".שוטר"לכנותנוטיםהזוטריםשהמפקדים

מפוזריםכולםאשראנשים,20ישלמ"מ"המ"פים:אחדזאת
מחיילעובר-במשמעתעסוקהיוםכלעצמוהואבעמדות.

מסביראחרמ"פצחצוח-גילוח".דסקיות,נשק,ובודקלחייל
המפקדיםשמירות.היאמהפעילותאחוז99ממילא"כך:זאת
ואתהעמדה,אתלבדוקללכתתפקידםביטוי,לידיבאיםלא
מאמיןמהמפקדיםחלקזאתלעומת.לעשות"יכולמ"כגםזה
רבהבמידהתלויהבמוצבלתפקידנוסףתוכןהכנסתכי

שמגיעמ"מ"המ"פים:אחדכךעלאומרעצמו.במפקד
בה...לנעשהקשוריםשלאדבריםעלגםלדברצריךלעמדה
אתפוגשהמ"מיוםותחילתיוםסוףבכלבפלוגהאצלי

מ"פכללית".והרגשהבטיחותחינוך,עללשיחהמחלקתו

לדברהזמןאתלמצואיודעטובמ"מ"בנושא:אומראחר
הקטנות,בשעותבעיקרהחיילים,עם

שלו".בשגרהזאתולשלב

אירועיםבעתהזוטרהפיקוד
בגזרה
הפח"עאירועיהלחימה,לשגרתנדומה

האחרונהבעתמתרחשיםבגזרה
ניתןשלעיתיםעדגבוהה,כהבתדירות

לצורךזאת,עםשגרה"."שלסוגכעודהופעתםברצףלראות
מתוכננותלחימהכ"פעולותבגזרהאירועיםנגדירזועבודה

היתקלותמדויק,ירילמשל:(כוחותינו"נגדהאויבשל
מרגמהפצצותירירימונים,זריקתמטענים,הפעלתבמארב,

מבקשיםאנוזוהגדרהתחתליישובים).מחבליםחדירותואף
זה.במצבהזוטריםהמפקדיםנושאיםתפקידאיזהלבחון

אתוחוצה(מהראיונותשעולההבולטיםהממצאיםאחד
חוויותעםמתמודדיםבגזרהשהמפקדיםהואהפיקוד)דרגות
אםלמשל,כך,אחרות.ובגזרותבתקופותחוולאגילםשבני
אינטנסיבית,מבצעיתולפעילותלמגעייחלומפקדיםבעבר

הסכנות,מתגשמות.אלהמשאלות""העכשוויתבמציאות
המפקדיםמתמודדיםשעימםוהאתגריםהריגושים
היחסיתלעצמאותבניגודזאת,עםערוך.לאיןמתעצמים

-לעילהתייחסנוושאליה-בשגרההמפקדיםזוכיםשלה
הזוטרהפיקודשלתפקידומצטמצםמסוימותמבחינות
רבהמעורבותבשלבעיקרוזאתהגזרתיים,האירועיםבמהלך
להמתנהלתעודכלאלה.במצביםבכיריםמפקדיםמצד

דרגנאלץבה,שטמונותהסכנותכלעלהלתימה,שגרת
המרחבעיקראתולהותירסמכויותלהאצילהבכירהפיקוד

ישנהאירוע,שמתרחשבעתזאת,לעומתהזוטר.הפיקודבידי
מענהלמתןהיותרלכלהזוטרהדרגתפקידאתלצמצםנטייה

ומרגעכשלעצמו),קריטיתפקידאגב,דרךשהוא,(ראשוני

ק
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האירועניהולעלהאחריותלשטח,הבכיריםהמפקדיםהגעת
הפיקודשרשרתהפעלתבהמשך,שנראהוכפיאליהם,עוברת
במבחן.פעםלאאזעומדת

מבצעייםאירועיםבעתכיעולהשערכנומהראיונות
באופןלהתערבטבעיתנטייההבכיריםלמפקדיםישבגזרה

נטייהמכך,יתרההזוטר.הפיקודשלתפקידואתשמצמצם

כפייותר,גדולבאירועהאיוםשפוטנציאלככלמתעצמתזו
לזירתהמפקדיםהגעתמרגע"המ"פים:אחדזאתשמתאר
מ"מיםמ"פ,נהיהאוגדהמפקדמ"מ,נהיההמח"ט-האירוע
כדיתוךומהמח"טמהמג"דישירותפקודותמקבליםומ"כים
לו".שכפופיםמיעלשליטהלמ"פאיןואזדילוג,

הבכיריםהמפקדיםלהתערבותהזוטרהפיקודהתייחסות
הנמוכיםלדרגיםהמ"פיםדרגביןהבדליםכמהחושפתבגזרה
כללבדרךמברכיםבגזרהומ"כיםמ"מיםלמשל,כך,יותר.
לניסיוןכימאמיניםהםהבכירים.המפקדיםהתערבותעל

מסייעתהתערבותםוכימשמעותית,תרומההבכירים
שרשרתעלהדילוגבשלמהירהלתגובה
כשיש"המ"מים:אחדאומרהפיקוד.

העולם.כלעלמדלגהמג"דאמת,אירוע
טוביותרשהמג"דמאמיןאניאישית
מקרוב,לפקחמגיעהמח"טגםממני...

דרךנעשיתההפעלהאםכיחשוב...וזה
התהליך,אתמאריךזהפיקוד,שדרת
לכןמיותר...להיותוהופךבלבוליוצר
החלטה".לקבלצריךהבכירהמפקדאירועבזמן

המ"פיםרובוהמ"מים,המ"כיםמדברילמשתמעבניגוד

ועםהשטחעםהזוטריםהמפקדיםשללהיכרותכיטוענים
באופןאירועיםלנהלעליהםוכיחשוב,יתרוןישהחיילים
להתערבות"המ"פים:אחדכךעלאומריותר.עצמאי

ערוךלאיןשפוגעותמשמעויותישהבכיריםהמפקדים
עליו,היאהקצהעדהאחריותהזוטר.המפקדבמנהיגות

אזילחימה,כדיתוךהפיקודממעגלאותווכשמוציאים

כך:עלמוסיףאחרמ"פנחלשת".שלוהאחריותתחושת
לקבלכדיבנקודהנמצאיםתמידלאהבכיריםהמפקדים"
הכוחאיךראההישירהמפקדרקבמארבלמשלהחלטות.
אתיותרטובשמכירזההואנעשו.פעולותואילוהתמקם,
אתתופסיםהםכיהמ"פים,מדבריעולהעודהשטח".

הםשבוהרבמהלחץכנובעתהבכיריםהמפקדיםהתערבות
כתפיהם.עלהמוטלתהאחריותומגודלנמצאיםהבכירים)(

לטעויות,מקוםפחותשישככל"כך:זאתתיארהמ"פיםאחד
מקוםאיןולכןלתקלות,מקוםאיןמצטמצם.הפעולהחופש

גםיותר,נמוכההמגעסבירותכאשרזאת,לעומתלחניכה...
יותר".נמוכהלהיותהופכתהריכוזיות

הזוטריםהדרגיםכלכילהדגישחשובזאתלעומת
נוכחיםאינםהבכיריםהמפקדיםשבושבמצב,מרגישים
גיבויוישבאש,לפתוחאוטומטיאישורמעיןישבאירוע,

אניאםתכל'ס,"המ"מים:אחדכךעלמעידמפקדים.מצד

אישור".לשוםמחכהלאאנימשהו,מזהה

היזומיםבמבצעיםהזוטרהפיקוד
בכלנתפסיםהיזומיםהמבצעיםכימגלההממצאיםניתוח

נתפסיםההפעלתיבהיבטביותר.חיוביבאופןהדרגים
לאורבעיקרהמבצעית,המוכנותאתכמשפריםהמבצעים

עצמההלחימהעצם"המשפטהזהבהקשרבאימונים.החוסר
בדרגפעמיםוכמהכמהעצמועלחזרטוב"הכיהאימוןהיא

גםקייםהמבצעילהיבטמעברכאחד.והמ"מיםהמ"פים
התעסוקהאתכמגווניםנתפסיםהמבצעיםהמוראלי:ההיבט

החד-גוניות.ועםהלחימהשגרתעםבהתמודדותומסייעים

תחושתאתמגדיליםהיזומיםהמבצעיםכך,עלנוסף
אורךואתהלוחמיםושלהמפקדיםשלוהשליטההמסוגלות
גם"המ"פים:אחדבדבריוזאתמסבירשלהם.הנשימה

בפעולותלהשתתףאוהביםהלוחמיםוגםהמפקדים
שכשאתהבעודהמוטיווציה,אתמגבירהמבצעמבצעיות...

מרגישיםנמוכה...המוטיווציהדפנסיבי,

כך:זאתמסביראחרמ"פטוב".פחות
אתממתיקהבמבצעיםהשתתפות"

שלאהרגשהישבהיעדרםכיהגלולה...
משמעותי".דברשוםעושים

התרשמנוהמנהיגותיבהיבט
תרומהישנהיזומיםשלמבצעים
המפקדשלמעמדולעיצובמשמעותית

מאפשריםהמבצעיםמפקודיו.מקבלשהואולהערכההזוטר
שפחותכישוריםולנצלפעילותותחומיאתלהרחיבלמפקד
אומץ,בלחץ,עמידהרוח,קורכמו:בשגרה,ביטוילידיבאים

כך:זאתמסבירהמ"פיםאחדועוד.אשתחתמקצועיות
והתכוננושלמדנומהכלאתמיישםאנילמבצעביציאה"

להצטרףרצוןלחייליםגורםאניאחדברגעכמפקדים...אליו
כך,עלנוסףכשצריך".כמוהמשימהאתולבצעאליי

גםש"מתרחבת"השפעהישלמבצעיםכיטועניםהמפקדים
תפקידםתוכןאתלהרחיבלהםומאפשרתהלחימהלשגרת
המבצע.שלאחרהשגרהבמהלך

ויתיכוםדיון
בקרבהמתפתחתהתודעהמהילבחוןננסהזועבודהלסיכום

על-שתוארהכפיהמציאות,לאורבגזרההזוטריםהמפקדים

הזוטרהדרגעל-ידיהנחוויתהמציאות,בבחינתכינזכירידם.
תפקידיהאמהייתההמרכזיתהשאלההשונות,בסיטואציות

לשאלההתשובהמתעצמים?אומצטמצמיםהזוטרהפיקוד
פרקטיקותשלושביןמהותייםהבדליםשישנםמלמדתזו

יזומים.ומבצעיםבגזרהאירועיםהלחימה,שגרתההפעלה:
המפקדיםשיחביןהפעריםלחלופיןאוההלימהבחינת

כפי-בשטחהזוטריםהמפקדיםתווייתלביןהבכירים
הבדליםעלהיאגםמלמדת-זובעבודהשהוצגה

להתייחס.בחרנושאליהםהשוניםהמצביםביןמשמעותיים
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מידהקיימתכימצאנוהלחימהשגרתשלבפרקטיקה
הפיקודלתפיסתהבכיריםהמפקדיםשיחביןהלימהשלרבה

לרמההנתונותוהעצמאותהאחריותלמידתבנוגעהזוטר
והאחריותהעצמאותכיחשיםהזוטריםהמפקדיםזו.

בנוגעאולםגבוהות,הןהלחימהבשגרתלהםהניתנות
שלהרמהביןפערקייםהאחריותכובדעםלהתמודדות

לרמותמהאחריות)רצוןשביעותשמביעים(המ"פים
יותר.הנמוכות
תווייתלביןהבכיריםהמפקדיםשיחביןהלימהשלמידה
פיצולשללסוגיהבנוגעגםנמצאההזוטריםהמפקדים
כמצבהרמותבכלנתפסהפיצולבאימונים.ולקיצוץהיחידות
לאימון,חדשותדרכיםבחינתהדורשמצבומשובש,בעייתי
והפיצול.הלחימהכדיתוךהיחידהשלולעיצובלגיבוש

חשפה-בגזרהאירועים-השנייההפרקטיקהבחינת
שיחביןלמדימשמעותיפערבפנינו

כינטעןשבו-הבכיריםהמפקדים
עצמאיתמתמודדיםהזוטריםהמפקדים

עלומשפיעיםהאירועיםמרבעם
הזוטרהדרגתחושתלבין-תוצאותיהם

חשהזוטרהדרגהמקריםברובבשטח.
עצמאותונוטהבגזרהאירועבעתכי

גםכילגלותמענייןזאתעםלהתבטל.
קיימיםגזרתייםאירועיםשלבמצב

שלהרמהביןמשמעותייםהבדלים
והמ"כיםשהמ"מיםבעודיותר.הנמוכותלרמותהמ"פים

על-ידיהאירועיםניהולאתבהבנהכללבדרךמקבלים

באורזוהתערבותרואיםהמ"פיםיותר,בכיריםמפקדים
במנהיגותם.משמעותיבאופןוכפוגעתשלילי

העלתה-יזומיםמבצעים-השלישיתהפרקטיקהבחינת
המנהיגותי.בהיבטגםמשמעותיתתרומהישנהלמבצעיםכי

לוומאפשריםהמפקדתפקידאתמרחיביםהמבצעים
ביטוילידיבאיםשפחותומעלותכישוריםלפועללהוציא

אתמגביריםהמבצעיםכימעליםהמחקרממצאיבשגרה.
ומגדיליםביחידההמוראלאתמעליםהמבצעית,המוכנות

והמסוגלות.האיתנותתחושתאת
הואשערכנובמחקרשעלוהמענייניםהממצאיםאחד
בדרךנמצאההמ"פיםברמתמפקדיםשלהשליטהשתחושת

שלהשליטהמתחושתמשמעותיבאופןיותרגבוההכלל
בתחושתההבדליםומ"כים).מ"מים(יותרזוטריםמפקדים
במצבוהןלחימהשגרתשלבמצבהןביטוילידיבאוהשליטה

תחושתכיאומרתThompson))1981בגזרה.אירועיםשל
ולעזורלהגיביכולתובדבראדםשלאמונתוהיאשליטה
הגדיר))Karasek1990לעומתהמלחיץ.ממצבלצאתלעצמו

המצביםהפרט.שמרביתשלכתחושתושליטהתחושת

איתם.להתמודדוניתןצפוייםהםוהרחוקהקרובבטווח

שעולהכפיכיוונים,משנירבהחשיבותזהלממצא
שחיקהושללחץשלבהעברהשעסקוממחקרים

:(Crossover),מפקדיםשלטובהשליטהתחושתראשית
שלהם.השליטהתחושתאתולהגדילללוחמיםלעבורעשויה
גםיותרומאוחר-עבורםמהווהזושליטהתחושתשנית,
ומאפשרשחיקהבפניהחוסםמגןכלי-פקודיהםעבור

Westman,א.200181(המציאותעםיותריעילההתמודדות
לתתשישהואזהמממצאהעולההרושם2002(.וינוקור-חי

מ"מיםבקרבהמסוגלותתחושתשללהגברתההדעתאת
במידההוכשרושלאמרגישיםרבותשפעמיםומ"כים,

העכשווית.ללחימהמספקת
מתייחסתהנוכחימהמחקרהעולהנוספתמשמעות

רמתלביןהמ"פיםשלהרמהביןשנמצאהתפיסתילפער
היוםשלהמ"פיםלהערכתנו,הסמ"פים).ואפילו(המ"מים
הערכהבעבר.נהוגשהיהמכפייותרומבוגריםיותרבוגרים

מסייעת(מבצעיותפלוגותשללמ"פיםביחסבמיוחדנכונהזו
שניתפקידשממלאיםורובאית),

היוםהקיימתהנטייהלאורוכןכמ"פים,
שליותרטובהלהכשרהלדאוגבצה"ל

נעשההדברלמ"פ.מינויוטרםקציךכל
להכשרותהקציניםשליחתעל-ידי

שלהחדשההתוכניתדוגמתוללימודים,
אלהלימודימטקטי.לפיקודהאקדמיה
בשליםמגיעיםשהמ"פיםלכךמסייעים

כיטועניםאנולכןלתפקידיהם.יותר
דרגמסמלהמחקרממצאיעל-פי

מ"מ,כמוחושבאינוכברהואהביניים":גיל"אתהמ"פים

עדייןשהואנראהאבלומקום,נפחיותרלקבלרוצההוא
שמעליו.הרמותעל-ידימספקתבמידהכבכירנתפסאינו

ביבליוגרפיה
הביטחון,משרדמערכות,בפיקוד,משברפ"ל,וסאואג'ר"אגבריאל,*

1981לאור,ההוצאה
בני-זוג,ביןוהעברתםחופשהואחרילפניושחיקהלחץוינוקור-חי,*

התנהגות-הניהוללמדעימוסמךהתוארלקראתגמרעבודת
2002תל-אביב,אוניברסיטתארגונית,

גיליוןמחץ,בחשיבותה",אסטרטגית-הזוטרההמנהיגות"י',זיו.
52001,מס'

מדורחלקיק,מוצבי-המבצעיתוהשגרההתפקודהערכתר',ספיר6
2002פנימי,מסמך-אזח"עפסיכולוגיה

2001אמ"ץ-תוה"ד,המוגבל,העימות.
andProductivityStressWorkHealth)1990(,4.,.חKarasek,6

YorkNewLife,WorkingofReconstruction
*,Tompson.8כ).,)Cwill)1981~מ635Hurt[א1הControl08א?4

PsychologicalQuestion",86]810ן(חקAnswerComplex
87-10120,Bulletin,

Insecurity"Job2001(,(,.[Danon,0ש.,Etzion,,.4אWestman,*
ofJournaICouples",MarriedשBurnoutofCrossoverand

467-48122,Behavior,Organizational

35ן


