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 מנהיגות ופיתוח מנהיגות בעידן של רשתות חברתיות הנדון: 

 כללי ומטרהא. 

סוגיית הרשתות החברתיות היא סוגיה שנמצאת בשנים האחרונות באופן קבוע על סדר יומם  .1

מנהיגותי מרכזי. זאת כמובן בזיקה  -קדים ומהווה מבחינתם מוקד התמודדות פיקודישל מפ

. וכן  ישירה להתפתחות עידן המידע המספק עושר של התפתחויות והזדמנויות טכנולוגיות 

לשיתוף וליצירת  התפתחות המהירה של המדיה החברתית המהווה מרחב נוסף ומרכזיל בזיקה

 ידיאולוגיים. חברתיים, מקצועיים, א –קשרים 

התפתחויות אלו מייצרות אתגרים ודילמות רבות בפני צה"ל כמערכת ובפני המפקדים. בתוך   .2

כך ניתן לציין אתגרים ודילמות לגבי הקשרים של מפקדים עם פקודיהם ברשתות החברתיות, 

היכולת "לשלוט" בהתנהגות החיילים ברשת ולייצר התנהלות נאותה ונורמטיבית, היכולת  

הפוטנציאל )ולעתים  הטמיע ולאכוף כללים וקווים אדומים להתנהלות ברשת, לקבוע, ל

המימוש( של פגיעה בביטחון מידע, שמירה על פרטיות וביטחון של החיילים ושל המפקדים  

 ועוד.  

בתוך   מסמך זה מתמקד בהשפעות של עידן הרשתות החברתיות על פיקוד ומנהיגות צבאית. .3

ואת  1של מפקדים ביחס לשימוש ברשתות חברתיות תוהתפיסו ממפה את העמדות כך הוא

. וכן מציע כיווני פעולה לפיתוח מנהיגות בהקשר האתגרים שהשימוש ברשתות חברתיות מייצר

 זה.

 מבנה המסמך:  .4

 חלק זה כולל: תפיסות המפקדים ביחס לרשתות חברתיות. .א

 .מגמות והתפתחויות ביחסם של מפקדים לשימוש ברשתות חברתיות -

 וני, הערכי והחברתי של תפיסות אלו. ההקשר הארג -

 

 ם. זאת כפי שעולה מהערכות מצב בתחום המנהיגות הצבאית שנערכו בשנים האחרונות בביסל" 1
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 אתגרים מנהיגותיים שמייצר השימוש ברשתות חברתיות. . ב

 .כיווני פעולה לפיתוח מנהיגות בעידן של רשתות חברתיות .ג

  זה רלוונטי לדרג המ"פ ומעלה. הוא כתוב באופן גנרי. בהמשך נדרשות התאמות לדרגים  מסמך  .5

 השונים. 
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 ת חברתיות תפיסות המפקדים ביחס לרשתוב. 

 מגמות והתפתחויות ביחסם של מפקדים לשימוש ברשתות חברתיות 

הרשתות החברתיות מחייב הבנת תפיסותיהם של  סוגיית התמודדות פיקודית ומנהיגותית עם  .6

השימוש של פקודיהם ברשתות חברתיות והשימוש שלהם  –לשני נושאים מפקדים ביחס 

לאורך השנים ניתן לראות שינויים  ותי.מנהיג-כמפקדים ברשתות החברתיות ככלי פיקודי

זאת כפי שעולה מהערכות המצב בתחום  ביחס לכך.והתפתחויות בתפיסות של מפקדים 

 המנהיגות הצבאית.

רק לפני כארבע שנים ניתן היה לזהות תפיסה שלילית למדי של המפקדים ביחס לשימוש   .7

 משמעויות שליליותסו לכך )הן של פקודיהם והן שלהם עצמם(. מפקדים ייח ברשתות חברתיות

מתוך פריזמה של  בעיקר והעיסוק שלהם בסוגיית השימוש ברשתות חברתיות נעשה בעיקר 

כגון פגיעה בתקשורת הבינאישית בין החיילים ובין החיילים לבין   – הסכנות הטמונות בכך

המפקדים, פגיעה בסולידריות החברתית בכלל והיחידתית בפרט, שימוש לא נאות ברשתות  

ברתיות הכולל פגיעה בכבוד האדם )למשל, חרמות בתוך היחידה המתארגנות דרך  ח

בזיקה לכך, מרבית המפקדים גם  (.2013טובי ופדן, ועוד )הפלטפורמה של הרשתות החברתיות 

 ככלי פיקודי מנהיגותי.  תנרתעו משימוש ברשתות חברתיו

בשנים אלו ניתן לומר כי   תפיסות דומות כמובן ניתן היה למצוא גם בשיח החברתי הכללי. .8

פאניקה מוראלית (. moral panicהשיח ביחס לרשתות חברתיות ביטא "פאניקה מוראלית" )

מבטאת דאגה רחבת היקף בקרב כלל שכבות האוכלוסייה ותופעות ומתהליכים שנתפסים  

דאגה זו מתבטאת גם בתפיסה מוגזמת של מימדי האיום  כפוגעים בסדר החברתי הקיים. 

במקרים כאלה, "סוכנים" חברתיים שונים )תקשורת, אנשי  הסכנות הטמונות בו. ובהעצמת 

, אנשי ציבור וכד'( מעלים את הסוגיה לראש סדר היום החברתי ומייצרים מהלכים שונים  חינוך

  .2במטרה להחזיר את הסדר הישן על כנו

קדים  ( ניתן לזהות שינוי בגישתם של מפ2015)בהערכת מצב לשנת  שנתיים לאחר מכן .9

זאת בשני מובנים. ראשית, מפקדים   ומורכבת יותר מבעבר. מאוזנתתפיסה והתפתחות של 

כמציאות נתונה, שלא ניתן להעלימה או מתייחסים לקיומם של הטכנולוגיה והמדיה החברתית 

עמדה אמביוולנטית יותר ביחס ממנה ושיש להתמודד איתה. שנית, ניתן לזהות   להתעלם

לצד מפקדים וכך, .  בארגז הכלים של מפקדים מנהיגותי נוסף-יקודילשימוש ברשתות ככלי פ

לשימוש בהם ככלי פיקודי   והתנגדואת המחירים של השימוש ברשתות חברתיות  שהדגישו

לגיטימציה לשימוש באמצעים אלו ואף מזהים הזדמנויות   שנתנומפקדים   היו מספרמנהיגותי, 

 

שר  בהק. מושג זה הוטבע  1972הוצג לראשונה על ידי הסוציולוג סטנלי כהן בשנת  moral panicהמושג   2

נורמות ודפוסים שנראו כבלתי מוסריים הפוגעים    בהן התפתחוש מאיימותו לתרבויות נוער שנתפסו כמוזרות

 /בקיומו של הסדר החברתי
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היכרות  -ן בין המפקדים לפקודים ובעיקר חסי הגומלייעבור שהרשתות החברתיות מייצרות 

   .( 2015)טובי,  טובה יותר עם פקודיהם

 ה זו ממשיכה להיות מרכזית בשיח של המפקדים על מנהיגות צבאיתבשנה הנוכחית סוגי .10

  תרונות לשימוש ברשתות חברתיות מתגברת ואף הופכת לדומיננטיתי קיימים יוהתפיסה כ

ש ברשתות חברתיות ככלי פיקודי הוא לגיטימי ואפקטיבי.  בולטת השנה התפיסה כי שימו  יותר.

 :בתוך כך המפקדים מזכירים מספר שימושים בהם הם עושים ברשתות החברתיות

הן כקבוצה והן כפרטים   – היכרות טובה יותר עם החיילים שתחתם פיקודם -

)תחומי העניין שלהם, הבעיות שלהם(: "... אני מבין את אוכלוסיית החיילים  

ות יום א', איפה מקבלים  מחאת הזקנים, מחאת הכומתות, שביז –ה"ל בכל צ

 גימלים". 

"הרשתות החברתיות זה כלי  אמצעי להעברת מסרים פיקודיים וערכיים: -

  זה מסר".  –להנהגה. תמונת פרופיל של המפקד עם דגל ישראל 

"חייבים להבין שזה חלק פיקוח על החיילים וניטור אירועים לא נורמטיביים:  -

  –הפיקוד החדש. המציאות השתנתה ואתה חייב לדעת להיות שם. אתה לא שם מ

אתה לא קיים... ואם אתה לא חי את היחידה אתה מפספס אירוע של התנהגות 

שאתה מגיב על אירוע לא נורמטיבי שצולם  לא נורמטיבית שמחייב טיפול... 

שמצטלם  ופורסם בפייסבוק הם בהלם... על חיילת שמשתזפת בבסיס, על חייל  

   ."יורה. הלוואי שהייתי יכול להחזיק קצין ניטור שזה התפקיד שלו

: "יש יתרון לכך שמפקדים  יצירת כוח חברי כאחד ממקורות ההנעה של מפקדים -

טרים יהיו חברים של חיילים שלהם בפייסבוק. זה מייצר מנהיגות מסוג אחר.  וז

 זה מאפשר רתימה".

ייחסים לאיומים הטמונים ברשתות החברתיות, או  עם זאת, גם בשנה הנוכחית המפקדים מת .11

הצבאית ומחייבים התמודדות של המפקדים.   המנהיגותלכל הפחות לכך שהם מאתגרים את 

בו הן מאתגרות נה נוספת ביחס לרשתות החברתיות ולאופן בתוך כך בשנה הנוכחית בלטה טע

בידי המפקדים, פוגע שפע המידע הקיים ברשתות החברתיות, ושלעתים חסר  –את המנהיגות 

 בכוחם ובסמכותם של המפקדים:

"מגלים דברים דרך האינטרנט וזה מייצר בלבול. למשל, העניין של  

המרפאות, המשכורות שלנו, תר"ש גדעון. מקבלים את מרבית המידע  

מסביב...רואים דברים באינטרנט שקשורים לתפקיד. זה גם מוזר כי 

אני יודע בדיוק כמוהם מהמבזק. יכולים לשאול אותך על הדברים האלה ו

זה גורם לפקפוק ביכולות שלך בתור מפקד אם בחדשות יודעים יותר  

 ממך. אתה מאבד את הסמכות והיכולת"
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)מדה לגיטימציה לרשתות החבתריות והתמקדות   בתפיסות המפקדיםלהתפתחויות אלו   .12

, הן מבטאות  . ראשיתמספר הסבריםקבלת( בסכנות הטמונות בהן לתפיסה מורכבת יותר ומ

)מחשש וניסיון להחזיר את   התפתחות טבעית של תפיסות ביחס לתופעות חברתיות חדשות

הבנה והפנמה של מפקדים כי הרשתות החברתיות הן  הסדר הישן להסתגלות וקבלה(. שנית, 

שהמפקדים  שלא ניתן "להכחיד" ומחייבת התמודדות. ולבסוף, העובדה   מציאות נתונה

חיובי יותר לרשתות החברתיות  יחס מייצרת גם היא Y-מם בני דור ההזוטרים כיום הם בעצ

 .3בהן הם משתמשים ומכירים על בוריין 

 

 הערכי והחברתי הארגוני, ההקשר 

והן  יותר תפיסות המפקדים ביחס לרשתות החברתיות והשימוש בהם מתקיים בהקשר רחב .13

מאפייני המתגייסים   –יות של מפקדים ביחס לשתי סוגיות עיקר קשורות באופן הדוק לתפיסות

הבנת הקשרים אלו חיוניים עבור תהליכי פיתוח   רשתיות בארגונים היררכיים.בעת הנוכחית ו

 וספציפית בהקשר של העידן הרשתי.מנהיגות של מפקדים בעת הנוכחית 

נות עם מפקדים עולה כי ומתוך הראי רשתות חברתיות ובני הנוער המתגייסים לצה"ל: .14

תפיסותיהם ביחס לבני  ל קשור באופן הדוקשימוש ברשתות חברתיות תפיסותיהם ביחס ל

זאת בזיקה לכך שבני הנוער הם המשתמשים העיקריים   .)המתגייסים לצה"ל( הנוער כיום

משחקת   והיא הם אלו העושים בהם את השימוש האינטנסיבי ביותר ,ברשתות החברתיות

שימוש ברשתות  כלפי הס שלילי מאד , בשנים בהן זיהינו יחכך תפקיד מרכזי וחשוב בחייהם.

. הם כרכו זה בזה  סות "לא מחמיאות" כלפי בני הנוערחברתיות עלו בקרב המפקדים גם תפי

, דור המסכים(: פגיעה ביכולתם לתקשר  Y-מאפיינים דוריים שונים )של הדור המכונה דור ה 

ערכים של בני  , פגיעה בסולם החוסר משמעת, אובדן הסמכות, באופן ישיר )פנים אל פנים(

  .4( 2013 טובי ופדן,) צבאי חוסר מוטיבציה לשירותואף  הנוער

בהמשך לכך, כאשר התחילו להתפתח גישות חיוביות יותר ביחס לשימוש ברשתות חברתיות  .15

בתוך כך מפקדים  ניתן היה לזהות גם תפיסה מורכבת יותר )וחיובית יותר( של בני הנוער.

עדיין למטרות חברתיות, יצירתיים, בעלי חשיבה ביקורתית  לכך שבני הנוער מחויביםהתייחסו 

תשתית מרכזית להתפתחות תפיסות אלו היה מצבע "צוק איתן" בהם נכחו  .ומאתגרת

גבוהה והינם בעלי  פקודה חייליהם )בני הנוער( מגלים מוטיבציה םהמפקדים לדעת כי ביו

נצפה ככזה היודע  Y-דור הלכך, (. נוסף 2015, טוביתחושת שליחות ונכונות גבוהה לתרומה )

אותם   –"לאפסן את הסמארטפון" ביום פקודה ולגלות דבקות במשימה, נחישות, אומץ לב 

 

וטרים עולה כי כאשר הם נכנסים לתפקיד פיקודי פעמים  עם זאת, יש לציין כי מתוך ראיונות עם מפקדים ז 3

 רבות הם מייצגים תפיסות תפיסות מסורתיות יותר משל בני דורם )וכך גם לגבי השימוש ברשתות חברתיות(. 

  : סיכום הבנות מרכזיות.2014-2013תמונת מצב מנהיגות צבאית ביבשה (. 2013טובי, ש. ופדן, כ. ) 4

 ביסל"ם. 
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  : "אנשים באו עם5(5201פרסלר, -)פדן וקרזיערכים שהועמדו בספק כמאפיינים את הדור הזה 

כים, "יש לך מוטיבציה גבוהה מאד של החניוק איתן"; ערכים טובים. ראינו את זה בצ

 .מוטיבציה גבוהה של הסגל... כולם רוצים לעשות הכי טוב, הכי מהר, הכי הרבה"

חלה התקדמות חסרת תקדים   בשני העשורים האחרונים: ארגונים היררכיים בעידן רשתי .16

  בייצור מהיר של ידע, בטכנולוגיית המידע. ארגונים וחברות מתאפיינים בזמינות של מידע,

התפתחויות אלו גם מחייבות וגם   רי באמצעות רשתות תקשורת.בהפצת ידע באופן לא ליניא

, סתגלנות, פתרון בעיות  המאפשרים שיתוף, גמישות אפשרות פיתוח דפוסי פעולה רשתייםמ

דינמיות, בלתי צפויות ובלתי   –מענה להתמודדות עם סביבות מורכבות  ונותנים ויצירתיות

לעמוד בסתירה לעקרונות הפעולה של צבאות דפוסי פעולה רשתיים עשויים   לינאריות. עם זאת,

)בחלקים רבים מתוכו( שיתוף שהינם היררכיים, בעלי שליטה מרכזית ובו ממשיכים להתקיים 

 (. 2015ליניארי במידע )פדן וקרזי פרסלר, 

עומדת  חשוב לציין כי העידן הרשתי אינו מבוסס רק על התפתחויות טכנולוגיות. בבסיסו  .17

בחירה וזכויות הפרט.  ביטוי, דגש על ערכים של שוויון, חופש  מהתפיסת עולם ליברלית שש

ערכים אלו מחלחלים גם לתוך הצבא ומשפיעים גם הם על ההתמודדות הנדרשת ממפקדים 

 בארגון היררכי, עם חלוקת תפקידים וסמכויות ברורה, ועם משמעת כעיקרון פעולה מרכזי.

האחד כרוך בשימורם של ערכים   –ן הצבאי כוחות פועלים כיום על הארגו, שני במילים אחרות .18

ובאתוס   ויים המתאפיינים ברשתיותוהיררכיים צבאיים קלאסיים והאחר נוגע לצרכים עכש

משקף את המתח הקיים במערכת  מכאן, שהיחס של מפקדים לרשתות החברתיות  .ליברלי

רתיים  בין שימור הסדר הישן הכרוך בשימור של ערכים ועקרונות צבאיים מסו –הצבאית 

משמעת( לבין התעדכנות וחדשנות של ערכים ועקרונות   סמכות, קלאסיים )היררכיה,

)פדן וקרזי  ( , חופש, זמינות ומיידיות המתחייבים מאתגרי העת הנוכחית )רשתיות, ביזור

 (. 62015טובי,   ;2014פרסלר, 

 

 מנהיגותיים שמייצר השימוש ברשתות חברתיות  אתגריםג. 

בהכרח ביטוי או השתקפות  רשתות חברתיות אינן  סמך זה היא כי התפיסה העומדת בבסיס מ .19

הן פלטפורמה לידע, למידע ולכן גם  . רשתות חברתיות  21-במאה השל "רעות חולות" בחברה 

מהוות פלטפורמה ליצירת לכידות חברתית והתארגנויות חברתיות )כפי שקרה,  ללמידה, הן 

וש ברשתות חברתיות מייצר אתגרים  עם זאת, ברור כי שימ .(2011למשל, במחאה בשנת 

בחלק זה נעמוד על האתגרים המרכזיים שעומדים   מנהיגותיים בעיקר עבור מפקדים בצבא.

 לפתחם של מפקדים בצה"ל בעידן של רשתות חברתיות.
 

28-עמ'  ,459מערכות, גיליון (. מנהיגות צבאית בעידן הרשתות החברתיות. 2015פרסלר, ת. )-פדן, כ. וקרזי 5

34. 

 ביסל"ם.  .2015הערכת מצב מנהיגות לדרג הטקטי (. 2015טובי, ש. ) 6
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קביעת גבולות האחריות הפיקודית בנוגע   – מדיה החברתיתפקודים ב-יחסי מפקדים .א

קודי מול החיילים )למשל, כאשר מאשרים חברות להתנהלות ברשת; שמירה על מרחק פי

עם הפקודים(; התנהלות ברשת מתוך הבנה שהמפקד חשוף יותר בפני חייליו וכל 

, שימור השליטה של מפקדים כאשר  ו ברשת משפיעה על דמותו הפיקודיתהתנהלות של

 .הם "מודרים" מקבוצות ברשת

ממרחבים אחרים )פיזיים(,   המרחב הרשתי מזמן, אולי יותר  – שמירה על כבוד האדם .ב

( שיש בה בכדי פגיעה בכבוד האדם שהינו וגענית )למשל, חרמות בתוך היחידההתנהלות פ

 ערך מרכזי בצה"ל.  

חיילים נחשפים   – והיכולת לתווך את המציאות לפקודים איתגור הסמכות הפיקודית .ג

המפקד  לריבוי מקורות סמכות, דבר שעלול לערער על סמכות הפיקודית ועל סמכות

דרך רשתות  יםהחיילים נחשפים ונגישים למידע ועדכונים שעובר כסמכות בלעדית.

פוגע ביכולת של המפקדים להשפיע על עיצוב הנרטיב והמשמעות של  דבר זה חברתית. 

  לייצר בקרב מפקדיםאירועים ותהליכים )מבצעיים, ארגוניים, יחידתיים(. דבר זה עלול 

תופעה זו   .ולת לתווך מסרים ומציאות לפקודים שלהםתחושה של אובדן שליטה על היכ

נוסף   .7( 2016, )הופמן  מתעצמת אף יותר בהקשרים מורכבים דוגמת הפעילות באיו"ש

במקורות   פוגעריבוי המידע ברשתות החברתיות  8לכך, כפי שעולה מראיונות עם מפקדים 

 ורמים אחרים.  המצוי בידי מפקדים ולא בידי ג הידעהכוח של המפקדים הנשענים על 

על אף איסור המחאה החל על חיילי החובה,  :הרשת כפלטפורמה להתארגנות של חיילים  .ד

כי פרקטיקת המחאה במדיה   מעידהבשלל תחומים  ,נראה כי מחאה במרחב הוירטואלי

החברתית השתרשה בקרב אוכלוסיית החיילים כנורמה )לדוגמה: מחאת "דוד  

איסור נסיעה ברכבת בימי ראשון, מחאה  הנחלאווי", "מחאת הזקנים", מחאה על

ולהוריהם להפעיל  השימוש ברשת מאפשר לחיילים בצה"לבזיקה לכך,  כלכלית ועוד(.

 .9( 2016בהיר, -)ריבנאי ועל המערכת הצבאית לחץ על מפקדים

אינם חדשים  רוב האתגרים של עידן הרשתות החברתיות  כי ניתן לראותמתוך האמור לעיל  .20

כ"הרחבה"  , אך ניתן להתייחס אליהם ולי שונה ובוודאי הביטויים שלהםעוצמתם א במהותם.

כלומר אלו אתגרים  של האתגרים הקלאסיים העומדים בפני מפקדים.או טרנספורמציה 

, שאלת המרחק הפיקודי הינה למשלכך,  המימד הוירטאולי. –"קלאסיים" בעלי מימד נוסף 

  ם( לבין פקודיהם. שמירה על כבוד האדם הואדילמה קבועה ביחסים בין מפקדים )בעיקר זוטרי

 

מסמך הבנות בעקבות "שולחן עגול" בנושא פיתוח כלים לפיקוד הזוטר בחש"ן  (. 2016הופמן, נ. ) 7

 ביסל"ם.  .מנטאליים ופיקודיים בתעסוקה מבצעיתלהתמודדות עם אתגרים 

. המסמך טרם  2017הראיונות בוצעו על ידי הח"מ עבור הערכת מצב בתחום המנהיגות הצבאית לשנת  8

 פורסם.

 ענף מחקר, ממד"ה.  ביטחוני במדיה החברתית. -צבא ה)חוב(עם. שיח כלכלי(. 2016בהיר, ש. )-ריבנאי 9
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פקדים כמנהיגים צבאיים הנדרשים לשמור ולחנך לערכי צה"ל תפקיד מרכזי של מ מאז ומתמיד

-של פקודיהם. גם תפקיד זה מאותגר מעת לעת ויוצר אתגרים פיקודיים well beingולדאוג ל

)למשל, באירועים   בהקשרים שאינם קשורים לשימוש ברשתות חברתיות בהכרחמנהיגותיים 

ותיקים(. בדומה, גם קיומן של סמכויות המתחרות -חריגים ולא נורמטיביים ביחסי צעירים

חדש )למשל, סמכות הרבנים כסמכות המתחרה בסמכות הפיקודית   ובסמכותו של המפקד אינ

השלכות על פיתוח   להבנה זו ת ומעת לעת(. הוא נושא שמעסיק את צה"ל כבר שנים רבו

 מנהיגות הנדרש בעת הנוכחית )כפי שיפורט בהמשך(. 

מפקדים חשים שהרשתות החברתיות יצרו שינוי   –למרות זאת, נראה כי במישור החווייתי  .21

ביחסים שלהם עם פקודיהם, ביכולת שלהם לשלוט על המתרחש במסגרת  –מהותי ועוצמתי 

 פקודיהם ועוד.  , בסמכות שלהם מולשלהם

 

 לפיתוח מנהיגות בעידן של רשתות חברתיות  כיווני פעולהד. 

-התמודדות עם האתגרים שמייצר השימוש ברשתות חברתיות ועם הדילמות הפיקודיות .22

מנהיגותיות שהוא מזמן למפקדים בעת הנוכחית מחייב עיסוק בסוגיה זו בתהליכי פיתוח 

רונות וכיווני פעולה לפיתוח מנהיגות בעידן של  המנהיגות של מפקדים. להלן יוצגו מספר עק

 רשתות חברתיות 

: השימוש ברשתות חברתיות בהקשר הצבאי היא קיום שיח ארגוני –ברמה המערכתית  . א

בעלת מחירים ויתרונות,  היא  – רבדים רבים התופעה ארגונית מורכבת במובן שיש ל

ות, סוציולוגיות,  בעלת משמעויות פסיכולוגיבעלת היבטים תפיסתיים ופרקטיים, 

זו תופעה דינמית, המתפתחת ומשתנה באופן תדיר ומהיר והיא   ארגוניות וביטחוניות.

כל אלו  המייצרים דילמות רבות בהקשר הצבאי. טומנת בחובה רעיונות, ערכים ועקרונות

ונכונות לכל ההקשרים בית ספר" ותשובות אחידות  ונות"פתר מיםמובילים לכך שלא קיי

שהתמודדות מרכזית ברמה המערכתית  ם העומדים בפני מפקדים. מכאן, ביחס לאתגרי

עקרונות במסגרתו יתפתחו ינו ניהול שיח ארגוני/שיח מפקדים, רצוי בין מדרגי,  ה

שיח מעין זה יכול להתקיים בתצורות של   להתמודדות מנהיגותית עם התופעה. מנחים

 כנסים, שולחנות עגולים, מפגשי חתך וכד'.

לאור האמור לעיל, נראה כי  : במישור ההתנהגותיהן וישור התפיסתי במהן  עיסוק .ב

מצריך התייחסות הן תהליכי פיתוח המנהיגות, שיאפשרו מענה פיקודי ומנהיגותי מותאם 

 למישור התפיסתי והן למישור הפרקטי. 

 : מישור התפיסתיב

  תפיסותיהם של מפקדים ביחס לרשתות החברתיות ולשימוש בהן, כאמור, מתקיימים

תהליכי פיתוח מכאן ש של מפקדים ביחס לבני הנוער המתגייסים. בזיקה לתפיסות

העוסקים במנהיגות בעידן של רשתות חברתיות צריכים לעסוק בתפיסות של מפקדים  
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בני   דיון עמוק ומורכב על מאפייניביחס לבני הנוער המתגייסים. ספציפית, הם מחייבים 

ם בחינה של האופן בו ניתן לרתום את מאפייני  הנוער המתגייסים כיום לצה"ל שיכלול ג

זאת במקום תפיסה חד ערכית המשקפת תפיסה של אכזבה מבני . הדור לטובת הארגון

 . הנוער תוך יצירת תמונה לא מדויקת ושלילית של המאפיינים הדוריים

השימוש בטכנולוגיות "אימן" את בני דור זה באופן  כך, למשל, מחקרים מלמדים כי

שיתוף פעולה עם צעירים בעולם הקנה להם   טות מהיר ובניהול דילמות.קבלת החל

)בניגוד לתפיסת ה"עממית"   חשיבה גלובאלית, הרגלי עבודת צוות ושיתופי פעולה

הגורסת כי הרשתות החברתיות פגעו ביכולת התקשורת וההתקשרות של בני הנוער 

ים עמם, ולרוב באופן  נוסף לכך, בני הנוער כיום נושא , גמישות ויצירתיות.כיום(

אינהרנטי, חשיבה מערכתית המעניקה להם יכולת לנתח מצבים מורכבים ומהווה 

מסגרת חשיבה אדפטיבית בנדרשת לארגונים בעידן הזה בכלל ולארגונים צבאיים בפרט 

 (. 2015פרסלר, -)פדן וקרזי

-ודור ה Y-לילדי הדור ה 10בהקשר זה ניתן להזכיר את ההמשגה שמציע העתידן דוד פסיג

Z –  "יאמינו יותר בעצמם, יהיו   שבני דור זה . ההנחה שמציע פסיג היא11"דור האלפיונים

יותר אופטימיים ומשתפי פעולה, יותר ידידותיים לחברה ופתוחים מבחינה אתית  

לא  וותרבותית, ואף יתחנכו להיות שונאי סיכונים. יהיו לו קשרים, והוא יהיה יותר פתוח 

דור לפי פסיג  .שרת אלפים חברים שאין להם קשר איתםיהיו להם בפייסבוק ע

לתקן   להביע עמדה, להשפיע, זה דור שירצה מתקני עולם"."האלפיונים יהפוך לדור של 

בהקשר  .אישיים-את החברה, הכלכלה, האקולוגיה, הביורוקרטיה, ואת היחסים הבין

האלפיונים   אחת הדרכים לתקן את החברה הישראלית תהיה הגיוס לצה"ל., הישראלי

   .12יעריכו סמכות, יהיו קבוצתיים ופטריוטיים 

בקרב מפקדים )המתייחסות ליתרונות הדוריים(   תשתית חשובה לפיתוח תפיסות אלו

ביחס למתגייסים וכבר  תפיסותיהםניתן למצוא כבר היום בקרב מפקדים שמשנים את 

יביים. אלא,  לא רואים אותם באופן חד מימדי כלא ממושמעים וכחסרי ערכים קולקט

מחויבים עדיין למטרות חברתיות, יצירתיים, בעלי חשיבה  טוענים )לפחות חלקם( כי הם 

  ביקורתית ומאתגרת.

ת כמאפיין ארגוני  תפיסות רשתיוגם בקרב המפקדים במישור התפיסתי יש לפתח  

ובתוך כך, לפתח תפיסות )לצד, ולא במקום, הדפוסים המסורתיים(.  וכדפוס מנהיגות 

 

 הוצאת ידיעות אחרונות. . צופן העתיד (. 2008פסיג, ד. ) 10

 (. 2020-2000)בין השנים   שם שנות האלפיים הראשונות שבהן הם נולדים-על 11

שהיה דבוק לטלוויזיה והרבה לשהות בבית; שגדל בתחושה  "לפי פסיג תיקון העולם הוא תגובה לדור הקודם  12

צמוד, ובני דור זה איבדו כל רסן   של שבר משפחתי, ערכי וחברתי. ההורים שלו לא היו בסביבה כדי לגדלו באופן

 . "וסמכות, בעטו במוסכמות ומרדו בהורים ובחברה כולה
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אינו קיים רק בידי העומד בראש ההיררכיה  הינו מבוזר בכל הארגון והידע  לפיהן

תפיסות של שילוביות, של יצירת חיבורים בין גורמים שונים בתוך הארגונית )המפקד(, 

 הארגון על מנת לחבר את המומחיות והידע הפזורים בארגון.

  ות משותפתבהמשך לכך יש לפתח תפיסות  ומודלים של מנהיגות רשתית או מנהיג

לפיהם מנהיגות הינה תהליך משותף, תהליך הנוצר על ידי האינטראקציות ויחסי  

ומכאן שתפקידם של המפקדים הוא, בין   הגומלין בין גורמים שונים בארגון/ביחידה.

היתר, לייצר את החיבורים, לייצר הזדמנויות ללמידה משותפת, לאפשר לחיילים  

לי ידע טכנולוגי( לקחת חלק בקידום ומימוש  בולטים ומוכשרים )למשל, חיילים בע

 תהליכים ומשימות בתוך היחידה )אפילו כמובילים(. 

 :במישור ההתנהגותי

לפתח בקרב מפקדים יכולות ופרקטיקות לשימוש ברשתות במישור ההתנהגותי יש 

הרשתות יכולות  וכמו בכל מרחב שבו מתקיים מפגש גם חברתיות כמרחב נוסף למפגש. 

 – ות להשפעה של מפקדים על פקודיהם כחלק מתהליכי המנהיגות שלהםלהוות הזדמנ

כלומר, במקום להתעלם  מרחב לחניכה, חינוך לערכים, למידה, מתן דוגמה אישי ועוד. 

יעבור מן העולם( ניתן לרתום אותו לצרכי המפקדים  מהמרחב הרשתי )שכנראה לא 

 והארגון.

ה היא התפיסה שמתחילה להתפתח תשתית טובה לפיתוח יכולות ופרקטיקות מעין אל

פיתוח כלים מנהיגותיים חדשים לצורך התמודדות  לחשיבות בקרב מפקדים לפיה קיימת 

עם האתגרים העומדים לפתחם של מפקדים בעת הנוכחית. השימוש ברשתות חברתיות 

 (. 2015י הוא המייצג העיקרי של תפיסה זו )טובי, ככלי פיקודי מנהיגות

להבין   רונות והרווחים הגלומים בשימוש ברשתות חברתיות ישכמובן שלצד הבנת הית 

 ולקחת בחשבון את המחירים האפשריים ולהתנהל באופן מפוכח ומאוזן. 

  – שימוש ברשתות החברתיות כמרחב נוסף בו חיי היחידה מתנהלים כיום -

שימוש ברשתות החברתיות כדי לחזק את רוח הצוות ביחידה ולטפח אקלים  

לה זה צריך להישען על התפיסה כי המרחב הוירטואלי הינו ארגוני. דפוס פעו

מרחב נוסף למפגש בין אנשים )והוא לאור דווקא כפי שמקובל לחשוב מרחב  

שיוצר ניכור, מרחק(. כך, למשל, מפקדים יכולים ליצור ברשתות החברתיות  

 כרונות משותפים, חוויות והתנסויות קולקטיביות. ימרחב המשמר ז

שהרשתות הן כלי מוגבל להיכרות והן יכולות  קחת בחשבון גםבהקשר זה צריך ל

 ליצור מנעד מוגבל של התרשמויות ואף סטריאוטיפים. 

ולהעברת מסרים  לחניכה כפלטפורמה נוספת שימוש ברשתות חברתיות -

הרשתות כפלטפורמה נוספת ליחסי חניכה במקביל  –מנהיגותיים -פיקודיים

על בסיס הנחת פיתוח המנהיגות  לאלו המתקיימים פנים מול פנים. זאת

המתמשך בכל מקום ובכל זמן )וגם מרחוק(. למשל, על ידי כך שמפקדים נמצאים  
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בקשר וירטואלי עם אנשיהם הם יכולים להדגים התנהגות נאותה ברשת. נוסף 

וליצור    ת שאלותל, לעודד שאילכך, מפקדים יכולים להעלות תמונות, סרטונים 

 דיאלוג מקצועי ספציפי. 

מובנים על ידי   חברתיותזאת, יש לוודא כי מסרים במועברים דרך רשתות  עם

הפקודים כי שמפקדיהם התכוונו, ויש להקפיד על שמירה על שיח ישיר "פנים אל  

 פנים" במקביל לשיח ה"וירטאולי". 

שימוש בנגישות הרבה למידע   – ללמידהו לשיתוף בידעככלי רשתות חברתיות  -

"ל, מתוך הרשתות החברתיות, כמענה לסביבות של בני הנוער המשרתים בצה

נוסף  ת ועתירות הידע בתוכן פועל הצבא ולצורך ביצוע יעיל של משימות. הדינמיו

ון )בתוך יחידות  לכך, שימוש ברשתות החברתיות גם לחילופי מידע בתוך הארג

בתוך כך, הן גם יכולות או בין יחידות( ואף ליצירת תמונת מצב עבור מפקדים. 

פלטפורמה לתהליכי פיתוח מנהיגות מתמשכים ורציפים באמצעות הנגשת   להוות

חומרים העוסקים במנהיגות ויצירת "קבוצות שיח" וירטואליות בנושאים  

 מנהיגותיים. 

פגיעה בבקרה ובסלקטיביות של השיתוף והפצת המידע.  הסיכון הטמון בכך הוא

ועלול לפגוע ביכולת   טיביימידע שמייצר עומס קוגנלעומס של  הדבר עלול לגרום

שמועות   ; עלול לפגוע בביטחון המידע; ועלול לייצרלהתמקד ו"לסנן" מידע

    ומידע לא מדויק ולא מבוקר.

כאחד ממקורות   יחסים בינאישייםשימוש ברשתות חברתיות ככלי לפיתוח   -

ניתן לייצר כוח חברתי של מפקדים על ידי מחוות   –הכוח של מפקדים 

(. שוב, מחוות אלו יכולות  Likeיום )כגון לחיצה על כפתור וירטאליות הנהוגות כ

גם להעביר מסר לשאר החברים בצוות או ביחידה ביחס למה ראוי ומה לא 

 ברשתות החברתיות.

הקשורים  שימוש מעין זה של המפקדים ברשתות מייצר שני אתגרים מרכזיים

 .  שמירה על מרחק פיקודיחשיפה גדולה יותר של מפקדים ו – זה לזה

: פיתוח תפיסת תפקיד אצל מפקדים המכיל בתוכו שני קצוות  תנועה בין החזקה למרחב .ג

שומר על גבולות השיח וההתנהלות ברשת, על  –של מתח. מצד אחד תפקיד של "מחזיק" 

כבוד האדם, על ביטחון מידע, על שמועות לא מבוקרות, על האחריות הנדרשת בהתנהלות 

בחוויות ובהתנסויות;   שיתוף בידע, –ד של "מאפשר" ברשתות החברתיות. וצד שני תפקי

 ועושר של ידע; יצירה ושמירה על קשר; יכולת להתבטא ולהביע עמדה.  זמינות

תהליכי פיתוח מנהיגות צריכים לסייע למפקדים להחזיק את שני התפקידים ולנוע  

דים  כדי לאפשר את התנועה והגמישות מפק ביניהם באופן גמיש ומותאם להקשר ולמצב.

צריכים לבחון, ללמוד ולהבין הן את היתרונות של השימוש ברשתות והן את החסרונות,  

 הן את הרווחים והן את המחירים.
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שימוש בכלים החדשים )של המדיה החברתית( לצורך מימוש : חיבור בין "ישן" לחדש" .ד

ת כאמור, באמצעות רשתומותאם ומיטבי של עקרונות וערכים מסורתיים בארגון הצבאי. 

היכרות    -חברתיות מפקדים יכולים לממש מרכיבים מרכזיים בתפקידם המנהיגותי 

, חניכה, מתן דוגמה טובה יותר עם פקודיהם ועם עולמם, קיום שיח עם פקודיהם ועוד

זאת במקום גישה הרואה מתח ואף סתירה   .אישית, קיום תהליכים קבוצתיים וצוותיים

ם בארגון לוחם )כגון היררכיה, משמעת( לבין  בין עקרונות צבאיים מסורתיים הנדרשי

 עקרונות חדשים הנדרשים לאור שינויים והתפתחויות של העת הנוכחית )ביזור, רשתיות(. 

: כפי שהראינו רבים מהאתגרים אתגרים ישנים  –מרחבים חדשים )וירטואלים(  .ה

שמייצרים הרשתות החברתיות עבור מפקדים הם למעשה אתגרים מסורתיים איתם  

ודדים מפקדים בהקשרים שאינם וירטואלים. בהתאם לכך, תהליכי פיתוח מנהיגות מתמ

שמטרתם להתמודד עם התופעות שמזמנות הרשתות החברתיות צריכים להתבסס על 

למשל,   . של עבודה על אתגרים בתפקיד או עבודה עם דילמות פיקודיות אותם עקרונות  

בהקשר של שימוש ברשתות   העוסקים בקשר בין מפקדים לחיילים ניתוחי אירוע

הצגת אירועים על ידי המשתתפים בהכשרה, מיפוי הבעיה ומורכבים מ חברתיות

)מה במאפייני המונהגים, מה במאפייני   )הקושי/האתגר( בכל אירוע והגורמים לה

הסיטואציה ומה בדפוסי הפעולה וההתנהלות של המפקד הפכו את האירוע למאתגר(, 

המדמות מצבים  סימולציות. בדומה, ניתן לקיים  תהצעת דרכי פעולה והתמודדו

שסיפור המסגרת )ההקשר( הוא שימוש ברשתות  פקודים -והתמודדויות ביחסי מפקדים

  חברתיות.

מעבר לשאלות הנשאלות כחלק מעיבוד האירועים )כאמור, מיפוי הבעיות, הדילמות,  

  סקת ב"מה חדש"?ניתן להוסיף שאלה העומוקדי ההתמודדות, הגורמים, דרכי הפעולה( 

לבחון את הדומה והשונה בין סיטואציות או הקשרים בהם הרשת החברתית היא  

האם "שחקן" לבין סיטואציות והקשרים בהם הרשת החברתית אינה חלק מהאירוע.  

מנהיגותיים? האם הם משתנים? האם נדרשת התנהלות שונה  -נוספים אתגרים פיקודיים

שיח העוסק  ואיזה? בתוך כך ניתן להוסיף  של מפקדים? האם נדרשים כלים אחרים

הן על ידי   –ביתרונות והחסרונות, ברווחים ובמחירים, של השימוש ברשתות חברתיות 

 . הפקודים והן על ידי המפקדים

 שרית    טובי

 רמ"ד מחקר 

 ב  י ס  ל"  ם 


