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 הקדמה  – מנהיגות בצבאות זרים

 פרסלר -זייר קרתא

הברית   ארצות  של  היבשה  בצבאות  מנהיגות  ופיתוח  במנהיגות  עוסקת  לפניכם  המובאת  החוברת 

להתחקות אחר מושגים ועקרונות תיאורטיים ויישומיים המנחים כיום את    מטרת החוברת  ובריטניה.

אלו. בצבאות  המנהיגות  ופיתוח  המנהיגות  שא  תפיסות  נבחנות  כך  כגון  בתוך  תופ  -לות  ים סכיצד 

הצבאית?  המנהיגות  בתחום  צבאות  המעסיקים  המרכזיים  הנושאים  מהם  שונים?  בצבאות  מנהיגות 

מה בין תפיסת המנהיגות לתפיסת פיתוח    אילו טכניקות ננקטות לשם פיתוח יעיל של מנהיגות צבאית?

ין הסדרה לבין תפיסות מה ב  ?המנהיגות? מה הגישה בצבאות השונים ביחס להסדרת תחום המנהיגות

המנהיגות  ופיתוח  המנהיגות  בתפיסות  השנים  עם  חלים  שינויים  ואלו  מפקדים?  של  אישיות  מנהיגות 

 בצבאות? 

 

. ראשית, איסוף והצגה של ללמידה מצבאות זרים שתי מטרות מרכזיות, והן שעמדו בבסיס עבודה זו

יד  ידע  כך:  ובתוך  ולפיתוח מנהיגות  ביחס למנהיגות  במפני מפקדים רלוונטי  ע על האתגרים העומדים 

להפוך  ניתן  בו  האופן  על  מנהיגות,  של  מודלים  על  מנהיגות,  לפיתוח  וכלים  שיטות  על  הנוכחית,  בעת 

שנית,   ועוד.  לפרקטיקה  ותפיסה  השוואהתורה  מתוך  צבאות  למידה  כי  מלמדת  צבאות  בין  השוואה   .

יתוח מנהיגות בזיקה למשימות שלהם, למבנה  ות שונות של מנהיגות ושל פ תפיסשונים מבנים ומעצבים  

מפקדיהם בפני  העומדים  המנהיגות  לאתגרי  הארגונית  ,הארגוני שלהם,  והאתוסים לתרבות  הערכים   , 

למאפיינים הייחודיים של הארגון הצבאי בזיקה  כלומר, מנהיגות צבאית מובנית ומעוצבת  ועוד.    שלהם

  ת מאפשר  למידה מתוך השוואהבזיקה לכך,  .  ומדינה   באשר הוא ולאור מאפייניו הייחודיים של כל צבא

הארגוניותלבחון   ההבניות  "טבעיו  צבאיתהמנהיגות  השל    את  נראות  מאליו( )שלעתים  וברורות  ת" 

במובן הזה למידה דרך התבוננות על ה"אחר" )על  "לפרקן" ולהציע אחרות במקומן.  ובמקרה הצורך אף 

ו מנהיגות  לגבי  שאלות  מעוררת  זרים(  התפיסות צבאות  את  לחדד  ומאפשרת  בצה"ל  מנהיגות  פיתוח 

 הקיימות כיום בצה"ל ביחס למנהיגות הצבאית ולפיתוחה.

 

תפיסות   גיבוש  של  בתהליך  כיום  נמצא  שצה"ל  בכך  נעוצה  הנוכחית  בעת  זו  עבודה  של  חשיבותה 

של ידע,  כאמור, עבודה זו יוצרת תשתית    .ת תפיסות אלושל הטמע  ובתהליךמנהיגות ופיתוח מנהיגות  

לבחון מחדש את הנחות היסוד הארגוניות של צה"ל והיא מאפשרת    ,תשתית של למידה מצבאות זרים

מנהיגות.   ולפיתוח  למנהיגות  הגלובליתביחס  האסטרטגית  הצבאית  בסביבה  התפתחויות  לכך,  -נוסף 
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הצבאית הפעולה  את  הפכו  אחרים  הרחבה  צבאות  של  גם  כמו  צה"ל  מובני  של  באינספור  ם למגוונת 

הובילו   בדרכים    לכת בהשפעתם על מנהיגי הצבא  לשינויים מרחיקיבהשוואה לעבר. התפתחויות אלו 

הדינאמיות  משום  בעיקר  מתמידים  בירור  בתהליכי  נמצאות  וחלקן  זו  בעבודה  יוצגו  שחלקן  ובצורות 

 המאפיינת את סביבות הפעולה השונות.  

 

ועל האמצעים לפיתוח מנהיגות בצבאות ניתן    : על תפיסות של מנהיגות ופיתוח מנהיגותשיטת המחקר

בחינה של תהליכים, מבנים ומנגנונים ארגוניים )כגון  תוך  ללמוד הן ממסמכים תפיסתיים רשמיים והן מ

הכשרות ממוסדות, עבודות מטה בתחום המנהיגות ופיתוחה, סקרים בנושא מנהיגות צבאית ועוד(. כל  

והבנה של העקרונ בניתוח  פיתוח המנהיגות  אלו שימשו אותנו  ואת  ות המנחים את המנהיגות הצבאית 

 בצבא ארה"ב וצבא בריטניה. 

 

צבאות ארה"ב ובריטניה שונים זה מזה באופן משמעותי מבחינת כמות  כפי שניתן יהיה לראות בהמשך,  

בפרט. הגלויים  ואלו  בכלל  במנהיגות  העוסקים  והכתבים  המסמכים  ארה"ב    ואופי  בצבא  למשל,  כך, 

מסמכי באתרי ישנם  נמצאים  מהם  רבים  מנהיגות,  ובפיתוח  במנהיגות  העוסקים  רבים  תורתיים  ם 

תורת  אין  הבריטי  לצבא  זאת,  לעומת  לחומרים.  גבוהה  נגישות  לנו  הייתה  ולכן  אזרחיים  אינטרנט 

מנהיגות ופיתוח מנהיגות וכמעט לא קיימים מסמכים רשמיים אחרים העוסקים בתחומים אלו )לפחות  

גלוי מסמכים  מנהיגות  לא  לפיתוח  מדריך  על  מבוסס  בריטניה  בצבא  מנהיגות  על  רוב ההבנות  לכן  ים(. 

במנהיגות  ישירות  עוסקים  שאינם  תורתיים  מסמכים  ועל  הצבאית  באקדמיה  לאחרונה  רק  שנכתב 

מלא,   באופן  חופפים  אינם  ובריטניה  ארה"ב  צבא  על  הפרקים  לכך,  בהתאם  המבצעים(.  תורת  )למשל, 

 י בעיסוק בתחום המנהיגות ופיתוח המנהיגות בשני הצבאות. השונ דבר המשקף את 

 

חלקים. שלושה  זו  אך    לחוברת  לזה  זה  קשורים  מהם החלקים  אחד  כל  שימוש  ולעשות  לקרוא  ניתן 

 בהתאם לצרכיו של הקורא. בנפרד

 

המנחים כיום את  מושגים ועקרונות תיאורטיים ויישומיים  ריכוז תמציתי של  מציג    –  חלק ראשון .1

מנהיגים    תפיסות של  פעולותיהם  ואת  המנהיגות  ופיתוח  הצבאות המנהיגות  ארה"ב    –  בשני  צבא 

 זאת  מתוך השוואה בין התפיסות המנחות את שני הצבאות.  .וצבא בריטניה

 בצבא ארצות הברית. עוסק במנהיגות ופיתוח מנהיגות  – חלק שני .2

 בצבא בריטניה.עוסק במנהיגות ופיתוח מנהיגות  – חלק שלישי .3
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ח מנהיגות בצבאות  נהיגות ופיתומ

  ארה"ב ובריטניה:

 עקרונות מרכזיים וניתוח משווה 
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 עקרונות מרכזיים וניתוח משווה  –מנהיגות ופיתוח מנהיגות בצבאות ארה"ב ובריטניה 

 

ובצבא  ארה"ב  של  היבשה  בצבא  מנהיגות  ופיתוח  מנהיגות  של  בתפיסות  עוסקת  הנוכחית  העבודה 

מלמדת . ההשוואה  )של הדומה ושל השונה(  ההשוואה בין הצבאותניתוח ובו    בחלק זה מובא  .בריטניה

תפי ומעצבים  מבנים  שונים  צבאות  לתרבות  סכי  בזיקה  מנהיגות  פיתוח  ושל  מנהיגות  של  שונות  ות 

הארגונית שלהם, למשימות שלהם, למבנה הארגוני שלהם, לאתגרי המנהיגות העומדים בפני מפקדיהם  

בזיקה לכך,   והעקרונות המעצבים את ניתועוד.  היסוד  ולהציף את הנחות  וח השוואתי מאפשר לזהות 

  המנהיגות הצבאית בכל אחד מהצבאות ולחדד את ההבנות ביחס לתחום המנהיגות ופיתוח המנהיגות

 .  בצה"ל ובכלל

 

בין התפיסות של הצבאות הזרים לבין תפיסת   בסיכומו של הניתוח ההשוואתי תוצג השוואה קצרה 

צה"ל.    המנהיגות ופיתוח  של  הינה תשתית משמעותית ללמידה על מנהיגות  זו  כאמור, השוואה מעין 

 מנהיגות בצה"ל.

 

ארה"ב לצבא בריטניה במספר היבטים מרכזיים העולים מתוך סקירה וניתוח  להלן השוואה בין צבא  

 של תפיסות המנהיגות ופיתוח המנהיגות של כל אחד מהצבאות. 

 

המנהיגות .1 ארה  .הגדרת  כ"צבא  מנהיגות  מגדיר  על"ב  אנשים  על  השפעה  סיפוק  -תהליך  ידי 

ושיפורו יעדי הארגון  והנעה לשם הגשמת  כיוון  גורסת כי  כוונה,  ". ההגדרה של הצבא הבריטי 

הקרנת אישיות ומטרות בפני אנשים וסיטואציות על מנת להתגבר על הנסיבות מנהיגות הינה "

ביותר הצבאהתובעניות  שני  כי  לראות  ניתן  ובראשונה ".  בראש  המנהיגות  את  תופסים  ות 

כמערכת יחסים בין אנשים המבוססת על השפעה )בצבא ארה"ב( ועל הקרנת אישיות ומטרות 

לצורך התמודדות עם מצבי קיצון )בצבא בריטניה(. צבא בריטניה מדגיש בהגדרת המנהיגות את  

הצבא   של  הייחודי  בנסי  –ההקשר  כנבפעולה  מרמז,  )ובכך  תובעניות  של  ות  ההקשר  על  ראה, 

 מתייחסת להשפעה כללית על הארגון ועל יעדיו.  הלחימה( בעוד ההגדרה של צבא ארה"ב

 

המנהיגות .2 תחום  להסדרת  מחשבה  –  היחס  מעורר  למדריך  מחייבת  תורה  הבדל בין  קיים   .

בין צבא ארה"ב שיש לו   -משמעותי ביחס של הצבאות להסדרה מחייבת של תחום המנהיגות  

בתחום, מסורת של הסד בתורות הסדורות  ביטוי  ופיתוחה כפי שבא לידי  רת תחום המנהיגות 
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הינו  במנהיגות  התורתי  העיסוק  מנהיגות.  ופיתוח  מנהיגות  תורת  אין  שלו  בריטניה  צבא  לבין 

עצמה  בפני  העומדת  תורה  אין  אך  המבצעים,  מתורת  וחלק  הבריטי  הצבא  מדוקטרינת  חלק 

 לתחום המנהיגות ופיתוחה. 

המפקדים  בצורה דקדקנית את פעולות    נועדה לכווןתורה  ה האמריקאי נראה כי הבצבא היבש

לראות   אפילו  ניתן  כי  עד  צבאיים  כמנהיגים  דוקטרינה בתפקידם  בין  פרדוכסאלי  כמעט  מתח 

בגמישות   הצורך  לבין  ודקדקנית  ברורה  לאורצבאית  מדגישה  בעצמה  הסביבה    )שהתורה 

לצבא הבריטי אין תורה מחייבת למנהיגות. במקום,   לעומת זאת,  .(האסטרטגית בה פועל הצבא

פיילוט( המדגיש   -ישנו מדריך לפיתוח מנהיגות שנכתב לאחרונה בסנדהרסט )במסגרת ניסיונית  

"זה מדריך. זו   –הצבא לא מעוניין לשנות את סגנון המנהיגות האישי  כי  המדריך אינו תורה ו כי  

היא לא להכתיב או  לא פקודה". כך,  לעצב מנהיגות אחידה אלא לעורר מחשבות   מטרתו, אם 

 ולייצר מרחב לפיתוח אישי. 

 

של   .3 בההקשר  הערכי  –הצבאית  מנהיגות  העיסוק  מול  העיסוק  העתי  בין  משמעותי  הבדל   .

העיסוק גם בהקשר של  בין שני הצבאות קיים  זה. מניתוח אינטגרטיבי של   במנהיגות  בתחום 

כי   נראה  צבאית  במנהיגות  העוסקים  בצבא  הההכתבים  צבאית  במנהיגות  העיסוק  של  קשר 

בהתאם לכך תפיסת המנהיגות הצבאית של צבא ארה"ב מוכוונת  ארה"ב הוא ההקשר העתי.  

עם   להתמודדות   פועלים   בתוכה  אשר  והחברתית  האסטרטגית  בסביבה  שינוייםהומותאמת 

  לתחום   דינאמיים  הקשרים  שיוצרים  הרבה  במורכבות  משמעותי  עיסוק  ישנוו  הצבא  כוחות

-ה  למסמך  בפתיחה,  אודירנו.  ט.  ר  הגנרל ,  היבשה  צבא  מפקד  כותב,  למשל  כך  .המנהיגות

:ADRP  ..."הנוצרים   אתגרים  עם  התמודדותנו  אופן  את  מתכננים  אנחנו  כאשר,  צבאי  כארגון 

  מנהיגים   וכן  קומפטנטיות,  תבונה  נדרשים,  ומעורפלות  מורכבות  בסביבות  משהייה  כתוצאה

 . "נטאלית ומ פיסית מבחינה כשירים

 

זמני   על  בהקשר  נידון  המנהיגות  תחום  בריטניה  בצבא  זאת,  המרכיב    –לעומת  של  בהקשר 

כוח הלחימה  הרציונאל  הלקוח מדוקטרינת הצבא הבריטי ומתורת המבצעים שלו.    הערכי של 

אנושית פעילות  היא  שלוחמה  הוא  זו  תפיסה  בבסיס  השפעה   העומד  מייצר  הערכי  והמרכיב 

יישום  הן א  –פסיכולוגית   ידי  על  כוח הלחימה  ניתן להגביר את  כלומר,  והן קולקטיבית.  ישית 

יכולות הקשורות להיבטים חברתיים, פסיכולוגיים והתנהגותיים. בהתאם לכך, על פי דוקטרינת 

ומוטיבציה.   לכידות  לצד  הערכי  מהמרכיב  חלק  היא  מנהיגות  הבריטי  נראה  הצבא  ואכן, 
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הערכית שד-שהעדשה  זו  היא  הבריטי. המוראלית  הצבאי  בארגון  מנהיגות  לרוב  מבינים  רכה 

לפיתוח  במדריך  צבאית.  במנהיגות  התורתי  בעיסוק  השני  כחוט  עוברים  ערכיים  אלמנטים 

של   לחשיבותם  בעיקר  מופנה  המבט  הבריטית,  הצבאית  ובדוקטרינה  סנדהרסט  של  מנהיגות 

הלי ערכי  על  עקבית  בהישענות  ישנה  הצבאית,  במנהיגות  וערכים  הבריטי  מוסר  הצבא  של  בה 

כי   היא  הערכיםוהתפיסה  את  בדמותם  מגלמים  צבאיים  הפרק הללו  מנהיגים  לכך,  בתאם   .

העוסק במה מנהיגים צריכים להיות מבוסס על ערכי הליבה של הצבא הבריטי )אומץ, משמעת,  

 כבוד לאחרים, יושרה, נאמנות, מחויבות(. 

 

ניתן    אמנם  העתי של המנהיגות הצבאית.  מכאן, שניתן לראות הבדל בין הצבאות ביחס להקשר

גם בצבא ארה"ב וגם בצבא    שני הצבאות.בלמצוא ביטוי להקשר העתי של המנהיגות הצבאית  

על  משפיעים  והעימותים(  המבצעית  הסביבה  מאפייני  )ובעיקר  התקופה  מאפייני  בריטניה 

ל מנהיגות שנועדו  כפי שבא לידי ביטוי בעקרונות ומרכיבים ש  זאת,תפיסת המנהיגות הנדרשת.  

הצבאות פועלים  בתוכה  בסביבה  השינויים  עם  בעקרונות   להתמודד  וכן  בהמשך(  שיפורט  )כפי 

ניתן להזכיר את הדגשת החשיבות של   בתוך כך  ובתהליכים של פיתוח מנהיגות בשני הצבאות.

  עם זאת, כאמור לעיל, מנהיגות ללא סמכות.    ושל  מודעות תרבותיתשל  אדפטיבית,  המנהיגות  ה

ההקשר העתי משמעותי יותר בצבא האמריקאי כפי שבא לידי ביטוי בהתעדכנות המתמדת של 

 תורת המנהיגות וכן בהתייחסויות ישירות במסמכים התורתיים.  

 

צבאית .4 למנהיגות  המיוחסת  ולתפיסת  החשיבות  המנהיגות  תחום  להסדרת  השונה  היחס   .

ביחס שונה  תפיסה  על  מעיד  בהכרח  אינו  מחייבת  בפעילות    מנהיגות  המנהיגות  של  לחשיבות 

פני   על  פיקוד  ניתנת עדיפות קונספטואלית למושג  בצבא הבריטי  כי  יש טענה  הצבאית. אמנם 

בצבא הבריטי כמו גם בצבא ארה"ב מיוחסת חשיבות  ( אולם  2007המושג מנהיגות )מעוז ורונן,  

  מת הלחימה.רבה למנהיגות והיא נתפסת כמרכזית במימוש משימות הארגון, בדגש על משי

כ למנהיגות  מתייחס  ארה"ב   כי   היא  הסהתפי.  "הצבאי   הארגון  של  בחייו  יסוד  מרכיב"צבא 

 .האמריקאי  היבשה   בצבא  ושינוי  השפעה  בתהליכי  מכרעת  חשיבות  ישנה  המנהיגות  למרכיב

 נעשה ,  מסונכרנת,  ממוקדת  בצורה  לפעול  מסוגל  הארגון,  יעילה  בצורה  מתקיימת  כשמנהיגות

  שמילוי  להניח סביר וכן ואנרגיה מוטיבציה מלאי  להיות  הופכים אנשים , שאביםבמ יעיל  שימוש 

ארה"ב    .הרצויות  לתוצאות  יוביל  המשימות צבא  של  המנהיגות  מעקרונות  אחד  לכך,  נוסף 

   למנהיגות כמרכיב מכפיל כוח בלחימה.מתייחס 
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הבריטי   הצבא  של  מנהיגות  לפיתוח  המדריך  לכך,  החשיבות  בדומה  בהדגשת  המוקנית  נפתח 

הארגון בהצלחת  צבאית  הצבא".  -למנהיגות  בעורקי  הזורם  הדם  היא  פי   "מנהיגות  על  עוד 

לו השפעה קריטית על תוצאות   בבסיס המרכיב הערכי אשר  היא שעומדת  המדריך, המנהיגות 

הבנה  .הלחימה מתוך  פעילות      זאת  היא  השפעה שלוחמה  מייצר  הערכי  והמרכיב  אנושית 

אישי  –  פסיכולוגית קולקטיבית.  הן  והן  שת  היא  היא  המחשבה  האנושי  מנהיגות  האלמנט 

זאת כפי שבא לידי ביטוי גם בציטוט של מונטגומרי לפיו "האדם   המשמעותי של כוח בלחימה.

הקרנת אישיות  כ. בהתאם לכך, מנהיגות בצבא הבריטי מוגדרת  הוא הנשק הראשון במלחמה"

 עניין אחרים להצליח בנסיבות תובעניות. ותכנון מטרות על מנת להשפיע על כפיפים ובעלי 

 

המנהיגות .5 הצבאות  .  מודל  מנהיגיםשני  של  יכולות  לבין  מאפיינים  בין  מאפיינים  מבחינים   .

להיות צריכים  מנהיגים  למה   המנהיג   של  ולמעשיו  לידעמתייחסות  ויכולות      (Be)מתייחסים 

כי    .(Know, Do  -ועשה  דע)  הצבאי נראה  כולל,  בתפיסת המנהיגות של  הדגש העיקרי  במבט 

הההויה במרכיב  הקשורים  המרכיבים  על  מושם  הבריטי  ההתמקדות  BE-הצבא  לאור   ,

)  DO-ובעשייהבמרכיבים הערכיים   הידע  (. זאת למרות שהאקדמיה  KNOWופחות במרכיבי 

כחלק  צבאיים  מנהיגים  בקרב  האינטלקט  מרכיב  פיתוח  על  מצהירה  הבריטית  הצבאית 

בהכשר  המרכזיות  "מזון  ממטרותיה  נקרא  במדריך  הידע  פיתוח  למרכיב  המוקצה  החלק  ה. 

כמעין נספח. לקורא החיצוני ואולי גם למפקדים עצמם, הדבר מרמז על   נתפסלמחשבה" והוא  

כך שמרכיב הידע או פיתוח התבונה נתפס כשולי בהשוואה לשאר מרכיבי המנהיגות הצבאית.  

טית כמעין מערכי שיעור ופחות תורתית  פרק-בנוסף, האוריינטציה של החלק הזה היא יישומית

אשר  תית.  תפיסאו   האמריקאי  היבשה  לצבא  בהשוואה  בתפיגם  זאת  את  סמדגיש  תו 

גם מפנה תשומת לב תפיסתית משמעותית לפיתוח עקבי  אך  ליכולות  האלמנטים הקשורים 

ידע/תבונה ועשה    של  דע  על  מקביל  )דגש  הפקודים  ובקרב  עצמם  המפקדים  בקרב   -אישיים 

KNOW, DO .) 

 

המודלים   במרכיבי  הנכללים  התכנים  בינהם:    (  be, do, know)מבחינת  בצבא  והחלוקה 

  ;(אופי)  המנהיג  של  הזהות  ואת  הערכים  את  בחובם  טומנים  (BE)  המנהיג  מאפייניארה"ב  

  המנטאליים   והכישורים  ;(נוכחות)  ומילותיו  פעולותיו,  התנהגותו,  המנהיג  של  החיצונית  הופעתו

  ערכים כולל את    BE-גם בצבא בריטניה המרכיב של ה(.  תבונה)  המנהיג  נוקט  הםב  והחברתיים



8 
 

וכן   הבריטי(  הצבא  של  הליבה  לדעת (.  qualities)  ואיכויות  (characters)  מאפיינים)ערכי 

דוגמה אישית ותקשורת(; ולעשות בצבא ארה"ב מורכב מהובלה   בניית אמון,    )הובלת אחרים, 

 )השגת תוצאות(. והגשמה  סביבה הארגונית(פיתוח )אישי, של אחרים ושל ה

 

 לגלם מנהיגותמנהיגים עושים מורכב משני אלמנטים ראשיים:    הבריטי המרכיב של מהבצבא  

מובילים   הם  אותם  והצוותים  הפרטים  פיתוח  של  אדפטיביתבמובן  של   ומנהיגות  במובן 

 התמודדות עם לחץ, הובלת שינוי ומנהיגות ללא סמכות פיקודית. 

 

גמישות  תכנים   אמפתיה,  משמעת,  לערכים,  בעיקר  מתייחסים  הצבאות  לשני  משותפים 

וסתגלנות, חידוש וחשיבה חדשנית, יכולת שיפוט, כישורים בין אישיים, תקשורת, דוגמה אישית 

 וביטחון.

 

אישי לסגנון  הבריטי  בצבא  הניתן  הביטוי  הוא  המודלים  שני  בין  מעניין  )כמרכיב    הבדל 

בעו המנהיג(  הפרט במאפייני  של  האישי  לסגנון  במודל  התייחסות  כלל  אין  ארה"ב  בצבא  ד 

לפיה   ופיתוחה  למנהיגות  ביחס  הבריטי  הצבא  את  המאפיינת  לתפיסה  בהתאם  זאת  )המנהיג(. 

מנהיגות היא עניין של ערכים ארגוניים כמו גם סגנון אישי ולכן אין הצבא מעוניין להכתיב או 

 לשנות את סגנון המנהיגות של המפקד.  
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  לסיכום, ניתן להציג את המודלים באופן סכמטי באופן הבא:

 :צבא ארה"ב

 אופי נוכחות, תבונה  –( BEמאפיינים )

 

 

 

 אופי 
 הצבא  ערכי

 אמפתיה 
 שירות /לחימה אתוס

 משמעת 
 

 

 נוכחות 
 ומקצועית  צבאית הופעה

 כשירות 
 בטחון 

 גמישות 
 

 

 תבונה 
  זריזות/גמישות

 מחשבתית 
 ומפוכח  שקול שיפוט

 חדשנית חשיבה
 אישיים -בין  כישורים

 
 

 

 הובלה, פיתוח, הגשמה –( OD ,KNOWיכולות )

 

 
 ובלהה

 אחרים  הובלת
 אמון  בניית

  לשרשרת מעבר השפעה
 הפיקוד
  דוגמא מתן ידי-על הובלה
 אישית 

 תקשורת 

 

 פיתוח 
 חיובית  סביבה יצירת

 עצמית  הכשרה
 אחרים פיתוח

 ארגוניים   כישורים

 

 

 הגשמה
 תוצאות השגת
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 : בריטניהצבא  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE –  מאפיינים ואיכויות 

 מאפיינים  
ערכים )אומץ, משמעת, כבוד  

לאחרים, יושרה, נאמנות, 
 מחויבות(

 
 סגנון אישי 

 

 איכויות 
 מודעות עצמית 

 יכולות פרופסיונליות 
 קבה"ח אתית 

DO –  לגלם מנהיגות ומנהיגות אדפטיבית 

 

 

 לגלם מנהיגות 
 חזון, תמיכה, אתגר 

 הבנה וחשיבה
 לחדש
 לבצע

 לתקשר 
 בניית צוות 

 

 מנהיגות אדפטיבית 
 להוביל תחת לחץ 

 הובלה בתוך שינוי 
 סמכות מנהיגות ללא 
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 צבא ארה"ב  – (Leadership Requirements Modelמודל המנהיגות הנדרשת )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מודל המנהיגות הנדרשת מעלה מה מנהיגים צריכים להיות, לדעת ולעשות. המודל פורט  

 מספר ציפיות ודרישות מרכזיות ממנהיגים 

 מנהיגות צבאית  

 מאפיינים 

 תבונה             נוכחות                 ופיא           
 גמישות/זריזות                    הופעה צבאית ומקצועית                                   ערכי הצבא      
 מחשבתית                                         כשירות                                      אמפתיה      
 שיפוט שקול ומפוכח                                         בטחון                       אתוס לחימה/שירות     
 חשיבה חדשנית                                                      חוסן                                       משמעת     

 אישיים -כישורים בין                                                                                                                                
 מומחיות                                                                                                                                

 
 

 הגשמה                                               פיתוח                                               הנהגה         
 השגת תוצאות                         חיובית יצירת סביבה                              הובלת אחרים     
                                  הכשרה עצמית                                    בניית אמון     
 פיתוח אחרים        השפעה מעבר לשרשרת הפיקוד     
 ניהול המקצוע      אישית הידי מתן דוגמ-הובלה על     

   תקשורת     
 יכולות 

 
 

צורות מנהיגות  -
חיוביות ובלתי  

 מזיקות 

השפעה: מחויבות,  -
 ציות וגמישות 

 

יך השפעה על תהל כוח בקרב -
ידי סיפוק  -אנשים על

כוונה, כיוון והנעה  
לשם הגשמת יעדי  

 הארגון ושיפורו

 

 יכולת יישומית המתבטאת ברמה הביצועית  -ישירה -דרגות המנהיגות
 יכולת יישומית המתבטאת במצבים מורכבים  -ארגונית                              
 עיצוב הארגון הצבאי דרך שינויים עם הזמן-אסטרטגית                              

 
 ידי דרגה, עמדה, פקודה-למשל מנהיגות המעוצבת על -פורמאלית -למנהיגות תנאים ייחודיים

 לקיחת יוזמה ולגלות מקצועיות כאשר נדרש  -פורמאלית-א                                                   
 ידי מגוון מפקדים בעלי מטרה מסוימת -תוצאות משותפות המושגות על -קולקטיבית                                                    

 פעולות אדפטיביות לסביבות לא בטוחות, מורכבות ומעורפלות  -מצבית                                                   

 

 תוצאות 
 הצלחה במשימה           -        ות איתנה              משפחתי -        שמירה על האינטרסים של ארה"ב-  
 אקלים ארגוני בריא    -    ה             קבלת החלטות שקול-                                   כשירות יחידתית-  
 משאבים מאורגנים -            חיילים ואזרחים מגויסים-                      ארגון מקצועי                  -  
 

 ידי סיפוק כוונה, כיוון והנעה לשם הגשמת יעדי הארגון ושיפורו -תהליך השפעה על אנשים על
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 צבא בריטניה  –הצבאית מודל המנהיגות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגשמת המשימה 

 הסתמכות על כישורים מבוססים היטב העומדים בבסיס הפרקטיקות שיתבצעו: 

 עבודת צוות                          תקשורת                    יושרה

 חשיבה אסטרטגית                 תפקוד תחת לחץ 

 ב לסייע לכל חבר צוות לעשות את המיט  -להיות מעורב

-לסייע לכל חבר צוות לבנות "רצונות וכישורים", על - לפתח
 ידי: 

 הגדרת הכוונה -

 תכנון -

 הנחייה -

 ביצוע -

   ניתוח-

 חשיבה תמידית על המשימה, הצוות ואינדיבידואלים

 

 

 קבלת החלטות והשפעה על הסיטואציה:

 מהירה, מבוססת משימה ועל כוחו של המנהיג  -אוטוקרטית 

 ן ומבוססת כוח משותף בונה אמו - דמוקרטית

Laissez-Faire  חופש ביצוע- 

 נדרש לשם כך רצון וכישורים המעניקים כוח  

 

 מנהיג

 צוות משימה

מצפן 
 מוסרי

ניתוח וקבלת 
 החלטות

בניית מערכת יחסים 
 איתנה

 יצירת חיבור הדוק

 מודעות להקשר- התחשבות בכוחות השונים הפועלים, בחברי הצוות ובסיטואציה 

 

 ידי ערכים ומספקים מצפן מוסרי לאנשיהם -מנהיגים צבאיים יעילים מונחים על

אומץ -       משמעת-מחויבות נטולת אנוכיות         -  

 נאמנות-                כבוד לאחרים-יושרה                    -

 

 

 

 התמודדות עם סיטואציה כצוות 
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הצבאית .6 המנהיגות  של  ומרכיבים  מספר .  עקרונות  ישנם  האמריקאי  ולצבא  הבריטי  לצבא 

, אם כי לעתים העקרונות המשותפים  נהיגות הצבאיתמעקרונות משותפים העומדים בבסיס ה

ש בתכנים  שונהנטענים  בהם  המושם  והדגש  להתייחונים  ניתן  כך  בתוך  עקרונות  .  למספר  ס 

 משותפים מרכזיים: 

השפעה .א כתהליך  הצבאות  מנהיגות  שני  ההשפעה  .  מרכיב  את  משמעותי  מדגישים  כמרכיב 

במנהיגות הצבאית. נדרשים להשפיע    ומרכזי  על מנת לשפר    בתפיסה האמריקאית מפקדים 

  ושינוי   השפעה  בתהליכי  מכרעת  חשיבות  ישנה  המנהיגות  בלמרכי   כי  היא  הסהתפי  . הארגוןאת  

, המנהיגות מהווה מרכיב בכוח הלחימה ובזיקה לכך,  בצבא הבריטי.  האמריקאי היבשה  בצבא

 )ובכלל בנסיבות קשות ותובעניות(.  חשיבות ההשפעה על אחרים מתמקדת בשדה הקרב

בחשיבות הכרה  בחובו  טומן  השפעה  כתהליך  מנהיגות  של  תהליכים   העיקרון  של  ההבנה 

על   של היחיד ושל הקבוצה.  –פסיכולוגיים, של היבטים חברתיים ושל היבטים התנהגותיים  

אנשים   של  המוטיבציות  ושל  קבוצתית  דינמיקה  של  הבנה  למנהיגות,  הבריטית  התפיסה  פי 

מאפשרת להעריך את ההתנהגויות האפשריות בסיטואציות מורכבות )ועל ידי כך לייצר השפעה(.  

דומה, בתפיסת המנהיגות של צבא ארה"ב יצירת השפעה וצמצום התנגדות מצריכה ממנהיגים ב

  הבנתם   את,  השפעה  לניסיונות   שלהם   התגובות  מה,  מוקירים  אנשיהם  מה   מראש  יכולת לצפות 

 שעליהם  המשימה  הבנת  את,  הכולל  לארגון  שלהם  המחויבות  רמת  את,  משותפות  למטרות  בנוגע

 . עצמו ובמנהיג בארגון להם ששי האמון רמת ואת לבצע

 

לב .ב העוסקים    .אומץ  הכתבים  בלחימה,  קריטי  כגורם  למנהיגות  המוקנית  לחשיבות  בזיקה 

הצבאית.  במנהיגות  מרכזי  מרכיב  או  כעיקרון  לאומץ  מתייחסים  הצבאות  בשני   במנהיגות 

קיצון.   מצבי  עם  בהתמודדות  אומץ  של  החשיבות  את  מדגישים  אלו  תורת כתבים  לפי  כך, 

  פיסית   צרה,  סכנה,  פחד  כל  על  להתגבר  ואף  להתמודד  מנהיגים  על נהיגות של צבא ארה"ב "המ

מנהיגות  ."מוראלית  או לפיתוח  המדריך  רוח,  מנוס    באותה  אין  כי  מציין  בריטניה  צבא  של 

פקודיו בתחושות  ולהתחשב  שלו  פחדו  על  להתגבר  מנהיג  על  אך  קרב  בעתות  -עוז"  -  מפחד 

 צבאי היא זו הנושאת את האומץ של הסובבים אותו".  רוחו/גבורתו של המנהיג ה

לכך מעבר  משמעויות  אולם,  לב  לאומץ  מייחסים  יחד  גם  האמריקאי  והצבא  הבריטי  הצבא   ,

בדרך לו  המיוחסות  מאלו  יותר  הרבה  הצבאי-רחבות  בהקשר  הצבאות כלל  שני  כלומר,   .

הן בלחימה הן    –הצבאי  מייחסים חשיבות רבה לאומץ לב בהקשרים מגוונים של פעולת המנהיג  
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עבורבשגרה גם  נדרש  לב  אומץ  כי  מצוין  ארה"ב  צבא  של  המנהיגות  בתפיסת  , יוזמה  נטילת  . 

עם , חדשה  עבודה  בשיטת  נוקטים  כאשר,  פרועה  התנהגות  עםו  משמעת   בעיות   בהתמודדות 

כשנדרשיםבעצמם  פתרונות  אחר  לתור  הכפיפים  את  מותירים  כאשר  כואבות  החלטות  לקבל  , 

 . וכדומה

 

התפיסה  לפי  ופיסי.  מוסרי  לב:  אומץ  של  נפרדות  קטגוריות  לשתי  אומץ  מחלק  הצבא הבריטי 

מנהיג בצבא הבריטי זקוק לשתיהן גם יחד. האומץ המוסרי מתייחס לנכונות לבצע את ה"דבר  

לפגום   עשויות  ואף  פופולאריות  אינן  הן  כאשר  או  קשות  הן  כאשר  גם  החלטות  ולקבל  הנכון" 

שלו. ארגוניים   במוניטין  בחלקים  מתבטא  והוא  יומיומיות  בסיטואציות  נמדד  מוסרי  אומץ 

לפיתוח   המדריך  השונות.  הצבאיות  לפעולות  ועד  הצבאיים  במגורים  השהות  מן  החל  רחבים, 

 מנהיגות אף מציין כי קל להתמקד באומץ פיסי ואולם אומץ מוסרי הוא קשה יותר לביצוע. 

 

בעיקר  נת מרכזיות רבה לרעיון המנהיגות האדפטיבית  נית  . בשני הצבאותמנהיגות אדפטיבית .ג

העימותים מאפייני  עמימות    לאור  על  )בדגש  מהם  הנגזרים  הלחימה  ואתגרי  הנוכחית  בעת 

ופיתוח   המנהיגות  תפיסת  לאורך  השני  כחוט  עובר  זה  רעיון  ארה"ב  בצבא  וודאות(.  וחוסר 

 מראש   קבועים  פתרונות  שאין  מכיווןהעיקרון של המנהיגות המצבית מתייחס לכך שהמנהיגות.  

 זה   עיקרון   .מתמודדים   הם  עמו  למצב  במהירות  להסתגל  צבאיים   מנהיגים  על,  לקונפליקטים

רבות ש  המתקיימים בצבא ארה"ב כך שניתן לומר  שונים  מנהיגות  פיתוח  תהליכי  ידי  על  נתמך

תפי בפיתוח  כיום  מתמקדות  ארה"ב  בצבא  למפקדים  ההכשרה  אדפטיביות סמתוכניות  ות 

למשל,  וחדשניות.     של   המנהיגות  פיתוח  בתהליכי  הנכללים  התחומים  של  הרחבה  ישנהכך, 

  גם  אלא  לחימה   כישורי ל   רק  לאנדרש    האדפטיבי  הצבאי  שהמנהיג  זאת מתוך הנחה.  מפקדים

כמו כן, תפיסת פיתוח המנהיגות של  .  תרבותית -רב  מרגישות  המורכבת  ודיפלומטיה  יצירתיותל

 להתמודד   מנת  על  לחשוב  מה  ולא  לחשוב  איך  ללמוד  צריכים  נהיגיםמ  ווסטפוינט מדגישה כי  

שלא  כך    להסתגל   צבאיים   מנהיגים  ועל  לקונפליקטים  מראש   קבועים  פתרונות  קיימים  עם 

  הצורך  את לתמוך נועדו העצמי הפיתוח תהליכי גם, בנוסף. מתמודדים הם עמו למצב במהירות

 . ואדפטיביות  בגמישות

 

של   הבריטי  הא  רעיוןמרכזיותו  בצבא  גם  ביטוי  לידי  בא  כעיקרון דפטיביות  מוצג  שהוא  בכך 

מספר  מקבל  זה  עיקרון  עושים".  מנהיגים  ב"מה  העוסק  בחלק  עצמו  בפני  העומד  מרכזי 
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הובלה תחת לחץ, הובלה בעתות שינוי ומנהיגות ללא סמכות הנדרשת בפעולה עם   –משמעויות  

בשנת   לכך,  נוסף  ברית.  בצבא    2012בעלות  טווח שמטרתה  החלה  ארוכת  מטה  עבודת  הבריטי 

לורסטיליות   צבאיים  מנהיגים  של  וחינוך  הכשרה  למיון,  וכוללת  מערכתית  תוכנית  לגבש 

העבודה עוסקת בבחינה וגיבוש של תהליכי מיון והכשרה כדי להבטיח בצבא הבריטי    וסתגלנות.

 ך קשת העימותים. מנהיגים ורסטיליים המסוגלים להסתגל לכל קומבינציה של סיטואציות תו

 

אדפטיבית,   המנהיגות  חשיבות  בהדגשת  המשותף  המכנה  לצד  בין  אך  תפיסות  הבדלי  ישנם 

האדפטיביות.    לרעיון  הניתנת  במשמעות  המתבטאים  רואה  הצבאות  האמריקאי  הצבא 

בדרך  אדפטיבית  לסיטואציותכלל  -במנהיגות  וההתאמה  ההסתגלות  תדיר.   כיכולת  המשתנות 

בריטי שאמנם מתייחס ליכולת ההסתגלות החשובה לשינויים התכופים  זאת בהשוואה לצבא ה 

את   שוב  אדפטיבית  מנהיגות  תחת  מדגיש  אך  הללו,  בסביבות  בלחימה  ההשפעות  הגלומים 

יקלעו הלוחמים-המוראליות . למשל  ערכיות שעלולות להיות לסיטואציות המורכבות שאליהן 

בתוו בלחימה  העולה  הערכי  הלחץ  על  פירוט  בעייפות,  באמצעות  מפשע,  חפים  מול  אזרחי  ך 

 בנסיגה או בהתנתקות המוראלית הכרוכות בכך. 

 

כפי שניתן לראות לעיל, בשני הצבאות קיימת תפיסה    . (cultural awarenessמודעות תרבותית ) .ד

. הצבא  היישום של מנהיגות אדפטיבית מחייב ממנהיגים צבאיים לפתח מודעות תרבותיתכי  

ההיבט את  מדגיש  המוסרייםהבריטי  בסביבות  -ים  פעולותיו  לאור  בעיקר  בלחימה,  ערכיים 

 force for good( )McCormack)  "כוח לטוב"מורכבות בתוכן הוא מצופה להיות מה שמכונה  

ה2014 במישורים  תפיס(.  משמעותי  אפקט  ישנו  הערכי  שלמרכיב  היא  הבריטית  הצבאית  ה 

וכי-הביצועיים יחד  גם  האסטרטגיים  ובמישורים  ההבנה    טקטיים  והגברת  ההשפעה  יכולת 

בקרב מדינות זרות צומחת למעשה מן המוסריות והערכיות הייחודיים שמפגין הצבא בשהותו  

צבא  ביחסי  ההתמקדות  אחר,  בניסוח  הללו.  חשוב  -בסביבות  כמרכיב  הללו  במקומות  חברה 

זה   באזור  הכוחות  פועלים  בהם  כמהותיים נתפסבלחימה והחשיבה המתמדת על האופנים    ים 

בסביבות  רחבים  תהליכים  של  ובהנעה  לו  מחוצה  וכן  הארגון  בתוך  אנשים  להוביל  ביכולת 

החברתיים  שהמרכיבים  היא  המחשבה  הללו.  רבות -הפעולה  תורמים  הללו  אנתרופולוגיים 

צבאיים   מנהיגים  של  והשפעהליכולתם  שינוי  כסוכני  סוציולהשפיע  הבנה  שמצריך  מה   ,-

ייתכן אג ועמוקה.  רחבה  על  תרבותית  גם להישענות  הנושא קשור  על  כי הדגש הרב המושם  ב 

כפי   הזו,  התקופה  מן  הלמידה  ולחשיבות  הבריטית  הקולוניאליסטית  ההיסטורית  מסורת 
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בתפיסה   לכך,  נוסף  הללו.  השנים  מן  מפקדים  של  וציטוטים  מקרה  בסיפורי  למשל  שמתבטא 

ת איתם פועלים בשיתוף הבריטית מודגשת גם החשיבות של היכרות תרבותית עם בעלות הברי

 פעולה. 

בצבא  גם  המנהיגות  ופיתוח  המנהיגות  בתורת  מאד  משמעותי  התרבותית  המודעות  מרכיב 

ההבנה   התגבשה  האחרונים  בעשורים  כלומר,  מוצלחת  ארה"ב.  ולחימה  אסטרטגי  שניתוח 

ומדויקת עמוקה  תרבותית  במודעות  האסטרטגיה  תלויים  כמה  עד  לקבוע  עשוי  והדבר  מאחר   ,

הצבאות תואמ שני  של  כתבים  מניתוח  המדובר.  באזור  אחרים  מפתח  ולשחקני  לאוכלוסייה  ת 

בינלאומיים,   יחסים  שפות,  ללימודי  צבאיים  מנהיגים  לשלוח  עצומה  חשיבות  ישנה  כי  עולה 

להעמיק  כדי  זאת  בקריירה שלהם,  מוקדמים  בשלבים  זרות  ארצות  לשהות  וכן  ועוד  מזרחנות 

הפרק ושל  החברה  של  ההבנה  אסטרטגי  את  תכנון  על  בתורם  ישפיעו  אשר  המקומיות  טיקות 

והטמעה שלו. לפי התורות המנהיגות הללו, כך מפתחים כיום מנהיגים צבאיים, באמצעות מה  

שמכונה האספקט האנושי, כפי שניתן יהיה לראות בהמשך, הפיתוח אינו מכוון לאנשיי המנהיג 

מ האמריקאי  הצבא  יותר.  הרבה  רחב  הוא  הדגש  הכרה  בלבד,  של  הללו  בהיבטים  רבות  שקיע 

בסביבות  ביותר  גבוהה  ברגישות  לפעול  יוכלו  ואנשיהם  צבאיים  שמנהיגים  כך  תרבותית 

 מורכבות, זאת על מנת להימנע ככל שניתן מפגיעה באוכלוסיות המקומיות.  

 

. בהמשך לחשיבות של המודעות התרבותית כחלק  מנהיגות לא פורמלית, מנהיגות ללא סמכות .ה

סמכות.  מפעול ללא  מנהיגות  של  העיקרון  את  מדגיש  הבריטי  הצבא  משותפים,  כוחות  עם  ה 

תרבויות  של  רב  וממספר  זירות  במספר  שחקנים  מגוון  עם  מתקשר  המודרני  הבריטי  החייל 

אשר  חוקית  סמכות  ישנה  תמיד  לא  כאשר  שונות,  ובמוטיבציות  מבט  בנקודות  המאופיינות 

נהיגים צבאיים צריכים לחשוב בעקביות על מנגנונים  ממפקחת על השחקנים הללו. משום כך,  

סמכות וללא  שלהם  האישיות  דרך  בעיקר  סיטואציות  על  להשפיע  יסייעו  )ואחד    אשר 

של   מנהיגות  לפיתוח  המדריך  תפיסת  לפי  תרבותית(.  מודעות  כאמור,  הוא,  לכך  האמצעים 

אלו הנוקטים בה סנדהרסט הפעלת מנהיגות ללא סמכות פיקודית עלולה להיות קשה משום ש 

צריכים להבין מנהיגות בצורה עמוקה על כל היבטיה. הדגש הוא על כך שמנהיגים צבאיים לא 

מתוך  בעיקר  להניע  אלא  שלהם  הפיקודית  העמדה  על  או  שלהם  הדרגות  על  להישען  צריכים 

 השראה. 
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האמריקאי בצבא  גם    מאד  רבה  חשיבות  מקנים  גם  לכך  ובזיקה  פורמלית  הלא  למנהיגות 

קולקטיבית.  למ פורמאליתנהיגות  לא  ,  ידע  דרך  נוצרתש לגיטימית    כסמכות  תסנתפ  מנהיגות 

  ובשיפור   משימות  אחר  במילוי  משמעותי  תפקיד  משחקת  והיא  כלשהי  מומחיות  או  ניסיון

 מנהיגים  כאשר  הנוצרת  ולסינרגיה  משולבות  להשפעות  מתייחסת  קולקטיבית  מנהיגות  .הארגון

 .היחידה לקיום משותפת באחריות מדובר.  שונות תהחלטו מקבלים שונות בדרגות

 

רעילה .7 האמריקני    . מנהיגות  הצבא  והן  הבריטי  הצבא  השליליים  הן  לאלמנטים  מתייחסים 

ות המנהיגות בצורה ישירה וברורה.  תפיסצבאית ומעלים אותם ב  שעשויים להתגלע במנהיגות

יבית של מנהיגות )מעין  מניחים תפיסה נורמטכלומר, הכתבים הרשמיים העוסקים במנהיגות  

רצויים של מנהיגות גם מתייחסים להיבטים לא  לידי    –  "מצפן ארגוני"( אך הם  כאלו הבאים 

 ביטוי, מעת לעת, בפועל.  

 

בעצמי. שממוקדת  כמנהיגות  רעילה  מנהיגות  מגדיר  האמריקאי  המנהיג    הצבא  לכך,  בזיקה 

בדפ גם  הכרוכה  מנהיגות  עצמי.  אינטרס  מתוקף  פועל  הפחדה, ה"רעיל"  רמייה,  של  פעולה  וסי 

ועוד. הכוח   אילוץ  של  לרעה  ניצול  של  האלמנט  את  רעילה  במנהיגות  מדגיש  הבריטי    הצבא 

כוח) לכך    (שכרון  )ובזיקה  הצבאי  ההיררכי  במבנה  בדרגות  מעליה  כתוצאה  לעיתים  המתרחש 

צבאיים(. ממנהיגים  הנדרש  הענווה  ממרכיב  כחלק  נידונה  הרעילה  הצבא   המנהיגות  ות שני 

הנוגעת לשימוש בפרקטיקות מנהיגות מן הסוג הזה   מדגישים את הפגיעה הארגונית החמורה

 לטווח הארוך. 

 

 בדומה להבדל הקיים בין הצבאות מבחינת היחס לתורה מחייבת של מנהיגות, . פיתוח מנהיגות .8

כך גם קיים שוני מבחינת היחס להסדרת תחום פיתוח המנהיגות. בצבא ארה"ב תורת פיתוח  

סדורה  ה כך,  מנהיגות  )ובתוך  מנהיגות  פיתוח  של  העקרונות  בה  לשלושה ומפורטים  חלוקה 

פיתוח   עצמי;    -תחומי  ופיתוח  ביצועי  חיוביארגוני,  ארגוני  אקלים  מצד ;  יצירת  השקעה 

צוות בפיתוח  הצבאי  המנהיג  השקעת  אנשיהם;  לפיתוח  הצבאיים  המקצוע   המנהיגים  וניהול 

ישיר    ואינ  הצבא הבריטילפיתוח מנהיגות של    המדריךהצבאי(. לעומת זאת,   באופן  מפרטים 

ולא מייחד לכך מקום בפני עצמו בתוך הטקסט )למרות ששם    עקרונות לפיתוח מנהיגות צבאית

המדריך הוא, כאמור, המדריך לפיתוח מנהיגים(. נראה כי בדומה לגישה הגמישה והלא נוקשה  

ייתכן והמחשבה היא שדרך    יגות אינה מוְבנית.ביחס למנהיגות כך גם הגישה ביחס לפיתוח מנה
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וקונקרטיות  מרכזיות  ותמות  פיתוח  תצורות  על  להצביע  מבלי  לרוב  להתפתח,  ניתן  התפיסה 

 בתהליך.

מנהיגות לפיתוח  חשיבות  מיוחסת  הצבאות  בשני  זאת,  מספר עם  למצוא  ניתן  לכך,  מעבר   .

 .  יחס לפיתוח המנהיגותב  ומספר אלמנטים שונים אלמנטים משותפים בין שני הצבאות

 

עצמי  . א פיתוח פיתוח  בתהליכי  האישי  הפיתוח  של  החשיבות  את  מאד  מדגישים  הצבאות  שני   .

הרציונאל לחשיבותו של הפיתוח העצמי  מנהיגות. למעשה, בצבא הבריטי זה העיקרון המרכזי.  

הצבאות.   שני  בין  מעט  מרובה  שונה  חשיבות  לכך  מייחס  ארה"ב  ההשתנות  לנוכח  צבא 

צפוייםהמתמ הבלתי  והאתגרים  זאת,    דת  לעומת  הפעולה/הלחימה.  סביבות  את  המאפיינים 

לגישה לפיה הצבא אינו   בריטניה קשור  בצבא  הפיתוח העצמי  בבסיס  כי הרעיון העומד  נראה 

  למנהיגים לייצר מרחב פיתוח לעצמם ולאנשיהםלאפשר  מעוניין להכתיב סגנון מנהיגות אלא  

 שי(. )בהתאם לסגנון המנהיגות האי

מדריכי  בצבא ארה"ב ישנם  שני הצבאות מציעים כלים ומנגנונים לפיתוח אישי של המפקדים.  

באתר האינטרנט של המרכז למנהיגות handbooksפיתוח ) בכל עת  לכלל המפקדים  הנגישים   )

לצבאית ומנגנון  מודרכת  גילוי  ללמידת  כלי  ישנו  מקצועיים ,  מעמיתים  והדרכה  ייעוץ    קבלת 

החשיב הבריטי  ומודגשת  בצבא  אישית.  מנהיגות  פילוסופיית  פיתוח  של  לפיתוח  ות  המדריך 

מנהיגות של סנדהרסט נועד לאפשר התבוננות עצמית לצורך שיפור המנהיגות דרך פיתוח אישי  

מנהיגים;   הנדרשות  התכונות  ושל  צבאיים  ממנהיגים  מצופה  מה  של  מקיפה  סקירה  ידי  על 

( ניתוחי מקרה  והתבוננות case studiesהמדריך מציע  ( שנועדו לעורר מחשבה, לאפשר למידה 

עצמית )ללא פירוט או הכוונה של אופן השימוש במקרים ומוצע למפקדים כלי להערכה עצמית 

(review 360°.שמאפשר למשתמש לבצע ניתוח עצמי ולבקש גם מאחרים לתרום לכך )   

 

החשיבות  ת מדגישים את  בזיקה לחשיבות המוקנית לפיתוח אישי שני הצבאו.  מודעות עצמית .ב

לפיתוח. הכרחי  כתנאי  עצמית  מודעות  הצבא האמריקאי    של  לעצמם  לפי  המודעים  מנהיגים 

מנתחים ושואלים שאלות קשות באדיקות בנוגע להתנסויות, אירועים ופעולות אותם חוו. הם  

ות  כהכרחית למנהיגכמו כן, מודעות עצמית מוצגת    בוחנים את התנהגותם באורח רציני ועמוק.

ש  אדפטיבית כיוון  והחולשות  -מודעותזאת  החוזקות  את  לזהות  למנהיגים  מאפשרת  עצמית 

על חוזקות  באותן  ולנקוט  שונים  בהקשרים  שזוהו.  -שלהם  החולשות  את  לתקן  בצבא מנת 

פיתוח עצמי   היא שכדי לשפר מנהיגות דרך  ובראשונההבריטי התפיסה  בראש  הערכה    נדרשת 
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אישיים.   מאפיינים  של  הנדרשת בהתכנה  הראשונה  האיכות  היא  עצמית  מודעות  לכך,  אם 

כמו כן, כאמור, כלי מרכזי בפיתוח   ממנהיגים צבאיים )והיא כוללת ניטור עצמי, ענווה וגאווה(.

 . ( review 360°כלי להערכה עצמית )מנהיגות הוא מנהיגות שמציע המדריך לפיתוח 

 

צוות .ג לידי ביטוי החשיבות שלפיתוח  באה  בשני הצבאות  פיתוח    .  כחלק מתהליכי  צוות  פיתוח 

לפיו   עצמו  בפני  העומד  כעיקרון  מובא  הדבר  ארה"ב  בצבא  רכיב  מנהיגות.  הוא  מלוכד  צוות 

המנחות את הארגון   בסיסי ליכולת השפעה והנעה בדרך להגשמה ומילוי אחר משימות הליבה

חייבים   צבאיים  ומנהיגים  המקרה  כיד  נוצרים  לא  שצוותים  היא  ההבנה  את  הצבאי.  ללוות 

באה   מנהיגות  פיתוח  מתהליכי  כחלק  צוות  פיתוח  של  החשיבות  הבריטי  בצבא  הצוות.  בניית 

המדריך   שמציע  יישומי  בכלי  ביטוי  בצוותיםלידי  האמון  מידת  מהכלים   להערכת  )כאחד 

    הפרקטיים שיכולים לסייע למפקדים לממש את הרכיבים השונים של המנהיגות הצבאית(.

 

אחרים . ד אחרים  בין.  פיתוח  פיתוח  של  בעיקרון  משמעותי  הבדל  קיים  הצבאות  בניגוד שני   .

גם יחד    ת הפיתוח האמריקנית המדגישה את חשיבות הפיתוח האישי ופיתוח אחריםסתפיל

כי   נדמה  צבאיים,  מנהיגים  העצמיבקרב  בפיתוח  מתמקדת  הבריטית  התפיסה  של   מרבית 

   מנהיגים צבאיים.

האמריקאי ה  בצבא  אחרים  של  מנהיגות פיתוח  פיתוח  של  העקרונות  אחד  שמובא    וא  כפי 

בתפיסה הרשמית. למעשה, מבחינה תורתית ותפיסתית המימד של הפיתוח העצמי והמימד של  

ובלתי בזה  זה  שלובים  אחרים  בנוגע  -פיתוח  הבסיסית  העמדה  בין  נפרדים.  היחסים  למערכת 

תמיד   שמדובר  היא  לאנשיהם  צבאיים  )מנהיגים  פיתוח   developmentalביחסי 

relationships  ,)  ולהתפתח  בהם ללמוד  לאנשיו  לסייע  האחריות  הצבאי  המנהיג  על  מוטלת 

ואימון.ב הדרכתי  ליווי  ייעוץ,  פרקטיקות של  דרך  וגם  חניכה  בעיקר באמצעות  אולם,    עקביות 

התפיסה בצבא ארה"ב היא  בניגוד להנחה המקובלת שמערכת יחסים כזו מוגבלת למפקד ופקוד, 

כלומר,    לה עשויים להתהוות במגוון הקשרים בארגון הצבאי, ובמיוחד בין עמיתים.שיחסים כא

מפקד   שבין  ההיררכית  היחסים  במערכת  רק  מתקיים  אינו  אחרים  פיתוח  היא  התפיסה 

עמיתים. בין  ביחסים  גם  אלא  )  לפקודיו  הצופים/מדריכים  תפקיד  פותח  למשל,   -O/T'sכך 

observer/trainersתפיסה זו.  ( המשקף בצורה טובה 



20 
 

בכל מקרה, על פי תורת הפיתוח האמריקנית  פיתוח אחרים הינו תהליך מכוון, מתמשך ורציף 

חיילי,   פיתוח,  תהליכי  שבאמצעות  הינה  היסודית  התפיסה  הצבאי.  הארגון  בערכי  המשוקע 

גבוהות   יכולות  ובעלי  בעצמם  בטוחים  מנהיגים  לכדי  לגדול  עשויים  הארגון  ואנשי  מנהיגי 

 ם להוביל ארגונים, יחידות וצוותים. המסוגלי
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 להלן טבלה המסכמת את ההשוואה בין צבא ארה"ב לצבא בריטניה 

 צבא בריטניה  צבא ארה"ב  

ידי -תהליך השפעה על אנשים על הגדרת המנהיגות 
סיפוק כוונה, כיוון והנעה לשם  

 הגשמת יעדי הארגון ושיפורו

הקרנת אישיות ומטרות בפני  
מנת   אנשים וסיטואציות על

להתגבר על הנסיבות התובעניות 
 ביותר 

מעורר מחשבה ומייצר   – מדריך סדורה ומחייבת   - תורה הסדרת תחום המנהיגות 
 מרחב לפיתוח אישי

ההקשר של העיסוק 
 במנהיגות צבאית 

 הסביבה המבצעית והעימותים – מאפייני התקופה

  – דגש על ההקשר העתי 
מוכוונות להתמודדות עם  

בה האסטרטגית שינויים בסבי
 והחברתית בה פועלים

  –דגש על ההקשר הערכי 
במלחמה כפעולה אנושית המרכיב  
הערכי מייצר השפעה פסיכולוגית, 

 אישית וקולקטיבית 
מרכיב יסוד בחיי הארגון הצבאי   חשיבות המנהיגות הצבאית 

חשיבות מכרעת בתהליכי   –
השפעה ושינויים, מכפילת כוח 

 בלחימה 

זורם "מנהיגות היא הדם ה
האלמנט   –בעורקי הצבא" 

האנושי המשמעותי של כוח  
בלחימה; הקרנת אישיות ותכנון  

מטרות על מנת להשפיע על  
כפיפים ובעלי עניין אחרים  

 בנסיבות תובעניות
   –מודל המנהיגות 

Be, Know, Do 

Be 

ערכי הצבא,   – אופי •
אמפתיה, אתוס  

 לחימה/שירות, משמעת 
הופעה צבאית   –נוכחות  •

, כשירות,  ומקצועית
 ביטחון, גמישות. 

גמישות/זריזות   –תבונה  •
מחשבתית, שיפוט שקול  

ומפוכח, חשיבה 
חדשנית, כישורים בין  

 אישיים. 

Know, Do 

בניית אמון,   –הובלה  •
השפעה מעבר לשרשרת  
הפיקוד, הובלה על ידי 

 דוגמה אישית, תקשורת. 

יצירת סביבה   –פיתוח  •
חיובית, הכשרה עצמית, 

ורים  פיתוח אחרים, כיש
 ארגוניים. 

הגשמת  –הגשמה  •
 תוצאות. 

Be 

  ערכים – מאפיינים •
)אומץ, משמעת, כבוד  

לאחרים, יושרה, נאמנות,  
 . סגנון אישי מחויבות(, 

מודעות   –איכויות  •
עצמית, יכולות  

פרופסיונאליות, קבה"ח 
 אתית. 

 

Know, Do 

חזון,   –לגלם מנהיגות  •
תמיכה ואתגר, הבנה 

וחשיבה, לחדש, לבצע,  
 ניית צוות. לתקשר, ב

 –מנהיגות אדפטיבית  •
להוביל תחת לחץ, הובלה  
בתוך שינוי, מנהיגות ללא  

 סמכות.
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 צבא בריטניה  צבא ארה"ב  

 עקרונות ומרכיבים של המנהיגות הצבאית 

מנהיגות כתהליך   .1

 השפעה 

הבנת תהליכים פסיכולוגיים של   השפעה בשיפור הארגון 
היבטים חברתיים והתנהגותיים 

בנסיבות   קבוצהשל היחיד וה
 תובעניות 

 –התמודדות במצבי קיצון  אומץ לב  .2
להתגבר על הפחד, סכנה פיזית  

 ומוראלית

הנכונות לבצע  – אומץ לב מוסרי
את הדבר הנכון ולקבל החלטות  

 קשות 
  – אומץ לב פיזי בשדה הקרב

להתגבר על פחד ולהתחשב  
 בפקודים

יכולת הסתגלות והתאמה  מנהיגות אדפטיבית  .3
משתנות תיצור  לסיטואציות

גמישות וחדשנות בכישורי  
 הלחימה, יצירתיות ודיפלומטיה 

ורסטיליות המאפשרת להסתגל 
לכל קומבינציה של סיטואציות  

על קשת העימותים בדגש על 
השפעות מוראליות וערכיות; 

הובלה תחת לחץ; הובלה בעתות 
 שינוי, מנהיגות ללא סמכות 

הבנה כי ניתוח אסטרטגי   מודעות תרבותית  .4
ולחימה מוצלחת תלויים  

 במודעות תרבותית עמוקה 

השפעה כסוכני  –"כוח לטוב" 
-שינוי מצריכה הבנה סוציו

 תרבותית רחבה ועמוקה 
מנהיגות לא   .5

פורמלית, מנהיגות  

 ללא סמכות

לגיטימציה למנהיגות לא 
פורמלית הנוצרת דרך ידע, ניסיון  
 ומומחיות, המשפרים את הארגון

הנעה מתוך השראה, מתוך  
 אישיות, ללא סמכות ה

אלמנטים   –מנהיגות רעילה 

 שליליים במנהיגות 

 –מנהיגות שממוקדת בעצמי 
אינטרס עצמי, כרוכה גם בדפוסי 

 רמייה, הפחדה ועוד 

ניצול לרעה של הכוח במבנה  
 ההיררכיה 

 פיתוח מנהיגות 

נדרש נוכח ההשתנות המתמדת   פיתוח עצמי  .1
והאתגרים הבלתי צפויים דרך  

וגיבוש פילוסופיית  ייעוץ והדרכה 
 מנהיגות אישית 

נדרש על מנת לאפשר למנהיגים  
לייצר מרחב לפיתוח עצמם 

ואנשיהם דרך ניתוחי מקרה 
לעידוד המחשבה, הערכה עצמית  

מעלות וידע על תכונות   360
 נדרשות

 –הכרחית למנהיגות אדפטיבית  מודעות עצמית  .2
זיהוי חולשות וחוזקות  

בהקשרים שונים ושימוש  
על מנת לתקן חולשות  בחוזקות 

 שזוהו 

תנאי למנהיגות צבאית. כוללת  
 ניטור עצמי, ענווה וגאווה. 

צוות מלוכד הינו רכיב בסיסי   פיתוח צוות  .3
ליכולת השפעה והנעה לביצוע 

 המשימות הצבאית

פיתוח צוות כחלק מפיתוח  
 מנהיגות יישומי 

כתהליך  פקודים ועמיתיםפיתוח  פיתוח אחרים  .4
בערכי  מתמשך ורציף המשוקע 

 הארגון הצבאי

כמעט לא קיים עיסוק בפיתוח  
 אחרים
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 סיכום

זה ובריטניה   חלק  ארה"ב  בצבאות  המנהיגות  ופיתוח  המנהיגות  תפיסות  של  השוואתית  סקירה  הציג 

בצבאות  המנהיגות  ופיתוח  המנהיגות  את  המנחים  ובעקרונות  המנהיגות  מרכיבי  התמקדות  תוך 

יש כי  לראות  ניתן  וארה"ב.  הבדלים בריטניה  גם  כמו  הצבאות  בין  דומים  ומרכיבים  עקרונות  נם 

תפיסת   את  גם  השוואתיים  במשקפיים  לבחון  מזמינה  זו  השוואה  ביניהם.  מהותיים  תפיסתיים 

 המנהיגות של צה"ל שנכתבה בשנים האחרונות ונמצאת בתהליכי הטמעה בקרב מפקדים.

 

מנהיגות מוגדרת בראש ובראשונה בריטניה כך, למשל, ניתן לראות כי בצה"ל, כמו בצבא ארה"ב ובצבא 

ומתמשכת(.   השפעה  תהליךכ קבועה  בהשפעה  "ניכרת  מנהיגות  הצה"לית  בתפיסה  ההגדרה  פי    )על 

לפי  )  אמצעי מרכזי למימוש המשימה הצבאיתוכ   כוח  מכפיל  כמרכיב  תסנתפ  מנהיגותהצבאות    שלושתב

צה"ל   של  המנהיגות  לפיקודתפיסת  ותנאי  יסוד  היא  בשדה    "המנהיגות  נטועה  היא  במהותה  מועיל. 

 . הקרב ובלחימה"(

 

בבחינת תהליכי פיתוח המנהיגות ניתן לראות כי תהליכי פיתוח המנהיגות בצה"ל, כמו בצבא ארה"ב, 

הפעולהנעשים   ולסביבת  להקשר  מפקדים  בהתאם  פועלים  מתייחסת    בתוכם  הצה"לית  )התפיסה 

בין לקשר  המנהלתי,  ובעורף  הקרב  בשדה  בראי   למנהיגות  ולמנהיגות  הפיקודי  לדרג  הפיקוד  אתגרי 

הן מרכיב קוגניטיבי )ידע(  תהליכי פיתוח המנהיגות כוללים הזרוע והחיל(. נוסף לכך, בשלושת הצבאות 

תפקיד משמעותי למפקדים בפיתוח המנהיגות  מיוחס    )מודעות(. ובשלושתם  רגשי-והן מרכיב מנטאלי

פיתוח המנהיגותשל פקודיהם   היכולות המבצעיות    )"את תהליכי  בדומה לפיתוח  מובילים המפקדים. 

 .  או המקצועיות, כך גם נמצא באחריותם פיתוח המנהיגות בקרב פקודיהם"(

 

ות ובדגשים  תפיסב  מספר הבדליםלצד הדברים הדומים בתפיסות המנהיגות של הצבאות ניתן למצוא  

בין התורה של הצבא האמריקא  המושמים. הוא  הבדל מרכזי שניתן למצוא  י לבין התפיסה של צה"ל 

בגיבוש תפיסת המנהיגות לו מסורת ארוכה  בצבא ארה"ב.  בחשיבות המיוחסת להקשר העתי  , אשר 

קיימת התייחסות משמעותית ונרחבת להקשר התקופתי    וממוסדת של פיתוח וכתיבת תורת מנהיגות,

  היגות על מנת להתאימן ות המנהיגות ופיתוח המנתפיסשל המנהיגות. בהתאם, קיים עדכון מתמיד של  

הנחה  הצבא  פועל  בתוכהש  והחברתית  האסטרטגית  בסביבה  לשינויים  צבאית  לפיה    ומתוך  מנהיגות 

ומתפתחת משתנה  דינמית,  היא  סטטית.  צבאיים    אינה  מנהיגים  מתמודדים  עמם  האתגרים  לאור 

מהם הנדרשים  והמיומנויות  הכישורים  ביטוי  .  ולאור  לידי  בא  מרכיבים  הדבר  של  בהדגשת  חדשים 

לצד המרכיבים המסורתיים. בתוך כך, צבא ארה"ב  לאתגרי העת הנוכחית,  מנהיגות שנועדו לתת מענה
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מדגישים בריטניה  צבא  גם  של    כמו  החשיבות  הנטועה   אדפטיביותאת  במנהיגות  משמעותי  כמרכיב 

של   החשיבות  את  ומשתנה,  דינמית  סביבה  תרבותיתבתוך  ו  מודעות  העימותים  מאפייני    עוד. לאור 

בעלי   עימותים  עם  הוא  גם  מתמודדים  שמפקדיו  בצה"ל  למנהיגות  ביחס  גם  נדרשת  זו  מעין  חשיבה 

מבעבר. שונים  רק    ולמרות  מאפיינים  לראשונה  ונכתבה  חדשה  שהיא  הצה"לית,  התפיסה  זאת, 

הנוכחית העת  למאפייני  מעטה  התייחסות  קיימת  מהם לאחרונה,  הנגזרים  המנהיגות  לאתגרי   ,

   נהיגות הרלוונטיים עבורם.ולמרכיבי המ

 

כתכונה טבעית.  הגדרתה  לעומת  כתהליך  צבאית  מנהיגות  של  הבסיסית  בהגדרה  קשור  נוסף   הבדל 

כי מנהיגות הינה תהליך שכן היא ניתנת ללימוד, לפיתוח ולשיפור.    וצבא בריטניה מדגישיםצבא ארה"ב  

"מנהיגות הינה טבעית    ה מדגישה כיועם זאת התפיסגם בצה"ל קיימת הבנה כי מנהיגות ניתנת לפיתוח  

בתורה האמריקאית תה כתהליך(. הבדלים אחרים קשורים בדגשים הקיימים  סמיסודה" )בשונה מתפי

ה הצה"לית )הגם שבפועל הם עשויים להתקיים ומי גם אם לא  סואינם קיימים בתפי ובתפיסה הבריטית

הנמשכת    להתפתחות עצמית עקבית    חתירהה מחייבת(. כמו, למשל, החשיבות המיוחסת לתפיסכחלק מ

כתנאי  אשר תומכת בגדילה אישית    יצירת סביבת עבודה חיובית,  (lifelong learningלכל אורך החיים )

תוך שימוש    בפיתוח צוותים מלוכדיםהדגשת תפקידם כל מנהיגים צבאיים  הכרחי לפיתוח מנהיגות,  

יגות שלילית או "מנהיגות  )מנה הצבאי ארגוןב  רצויים לא מנהיגות  אופני, הכרה באישיים-בכישורים בין

 רעילה"( ועוד. 

 

שונים   בצבאות  מנהיגות  ופיתוח  מנהיגות  של  ופרקטיקות  עקרונות  תפיסות,  בין  ההשוואה  לסיכום, 

מחדדת את ההבנה כי כל אלו מובנים ומעוצבים לאור המאפיינים הייחודיים של הארגון הצבאי ולאור 

ערכיו, התרבות הארגונית, האתוסים הארגוניים, המשימות והמבנה   –  מאפייניו הייחודיים של כל צבא

וברורות  הארגוני.   "טבעיות"  נראות  )שלעתים  אלו  הבניות  לבחון  לעת  מעת  מאפשר  זה  מעין  ניתוח 

 מאליו( ובמקרה הצורך אך "לפרקן" ולהציע אחרות במקומן.

 

 

 



25 
 

 

 

 

ח מנהיגות בצבא  מנהיגות ופיתו

 ארצות הברית 
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 אית ופיתוחה בצבא היבשה של ארה"במנהיגות צב 

 

היא   והנוכחי עוסק בתפיסות עדכניות של מנהיגות ופיתוח מנהיגות בצבא היבשה בארה"ב. מטרת  חלקה

להתחקות אחר מושגים ועקרונות תיאורטיים ויישומיים מרכזיים המנחים כיום את תפיסות המנהיגות  

 -הצבאי האמריקאי. במסמך נבחנות שאלות כגון ופיתוח המנהיגות ואת פעולותיהם של מנהיגים בארגון 

הצבא תופסכיצד   את  כיום  המעסיקים  המרכזיים  הנושאים  מהם  היבשה בארה"ב?  בצבא  מנהיגות  ים 

האמריקאי בתחום המנהיגות הצבאית? אילו טכניקות ננקטות לשם פיתוח יעיל של מנהיגות צבאית? מה  

ת לבין המתרחש בפועל? מהן הגורמים המאפשרים בין התפיסות התיאורטיות הנוגעות במנהיגות צבאי

 יישום תורתי ומהם הגורמים המונעים את יישומה של דוקטרינת המנהיגות האמריקנית? ועוד. 

 

בניהם:   שונים,  צבאיים  וכתבים  מסמכים  של  תוכנם  ניתוח  באמצעות  נבחנו  ואחרות  הללו  השאלות 

( העדכנית  הצבאית  המנהיגות  ספרי ADRP- Army Doctrine Publication 6-22, 2012דוקטרינת   ,)

 הדרכה שונים שהתפרסמו בשנים האחרונות, מאמרי דעה של מפקדים וכדומה.  

 

שעוסקים במנהיגות היא שיכולת  האמריקניים העדכניים  העוברת כחוט השני בכתבים הצבאיים    התמה

. תפיסת  גון הצבאיההסתגלות לתנאיי המשימה היא אלמנט חשוב בהצלחה ובהגשמת יעדי ומטרות האר

המנהיגות השלטת בצבא ארה"ב היא דינאמית, משתנה ומתפתחת בזיקה לשני מוקדים: הראשון קשור 

לשינויים בסביבות האסטרטגיות בתוכן פועל הצבא והשני בהתאם להתפתחויות תיאורטיות ומחקריות  

 בתחום הספציפי של המנהיגות הצבאית. 

 

היחסית אשר אפיינה ליציבות  רבים, סביבות הפעולה המאפיינות   בהשוואה  העולם במשך עשורים  את 

את צבא ארה"ב וצבאות אחרים בשנים האחרונות הפכו למורכבות הרבה יותר. כאשר צבא ארה"ב פעל 

זמנית, באזורים כגון, סומליה, בוסניה, קוסובו, האיטי, כווית, אפגניסטן,  -בשנים האחרונות, לעיתים בו

באז הפעילות  ועוד.   ולא  עיראק  הפכפכות  דינאמיות,  סיטואציות  עם  בהתמודדות  כרוכה  הללו  ורים 

בלתי  כחלק  לעבר.  בהשוואה  מובנים  באינספור  למגוונת  הפכה  הצבאית  הפעולה  רבה,  במידה  צפויות. 

נפרד מהשינויים בתחומים האסטרטגיים, הטקטיים והטכנולוגיים ההתפתחויות הללו הובילו לשינויים  

בתהליכי   לכת בהשפעתם על-מרחיקי וחלקן נמצאות  כאן  יוצגו  ובצורות שחלקן  בדרכים  מנהיגי הצבא 

 בירור מתמידים בעיקר משום הדינאמיות המאפיינת את סביבות הפעולה השונות.  
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 ת בצבא ארצות הברית פרק א': מנהיגו

 

 אתגרי המנהיגות בצבא ארה"ב בעת הנוכחית  -רקע  .1

בסביבות  השינויים  של  הבנה  קודם  מחייבת  ארה"ב  בצבא  עדכניות  מנהיגות  תפיסות  אחר  ההתחקות 

אותן.   המאפיינות  והטכנולוגיות  התרבותיות  החברתיות,  התמורות  ושל  הצבא  פועל  בהן  הפעולה 

המנהיגו של  הנוכחיות  אותן  התפיסות  של  תולדה  למעשה  הן  האמריקאי  היבשה  בצבא  ופיתוחה  ת 

  התמורות במגוון הסביבות בהן הוא פועל בעשור האחרון.

 

עמם  האתגרים  על  מחודשת  חשיבה  הצריכה  הוותיק  הסובייטי  האיום  ירידת  האמריקאים,  לגישת 

, הצבא "army after next 2020"במסגרת פרויקט     90-יתמודד הצבא בשנים הבאות. לכן, בסוף שנות ה

יעמדו לפתחו של הצבא  ניסו למפות את האתגרים האפשריים אשר  והמערכת הביטחונית האמריקנית 

כגון בתחומים  שיבואו  התפתחויות    ;בשנים  הצבאי,  המקצוע  אפשריות,  גיאופוליטיות  מציאויות 

שהמציאות הבנה  הייתה  העת  באותה  כבר  ועוד.  הצבאית  המנהיגות  אמנות  האסטרטגית    טכנולוגיות, 

 השתנתה כליל והארגון הצבאי יתמודד עם איום אחר, אמורפי ומשתנה בתדירות רבה. 

 

בספטמבר  11-למרות זאת, התפיסה האמריקנית הרווחת טוענת שנקודת המפנה התחוללה עם מתקפת ה

צפויות.  -. התפיסה היא שמאותה העת החלו להתהוות סביבות פעולה דינאמיות, הפכפכות ואף לא2001

הזאת,   מהתקופה  לעבר.החל  בהשוואה  יותר  הרבה  ומגוונת  למורכבת  הפכה  הצבאית  לצד    הפעולה 

כוללת   הסכמה  ישנה  ועוד,  הטכנולוגי  הטקטי,  האסטרטגי,  בתחום  הצבאיים  שסביבות  השינויים 

השפעה.  ואופני  מנהיגות  צורות  על  היקף  רחבת  בצורה  משפיעות  ועדיין  השפיעו  החדשות    הפעולה 

מנהיגי חוסרכאשר  עם  יומיומי  בסיס  על  להתמודד  נאלצים  צבאיים  אי-ם  מורכבות  -יציבות,  ודאות, 

 ועמימות רבים יותר בהשוואה למנהיגים מדיניים או מנהלים בזירה האזרחית.  

 

 CAC- U.S army combined armsיחידת האיומים במרכז הזרועות המשולבים של הצבא האמריקאי )

centerאתגר של  זה  סוג  מגדירה  היברידייםים  (  היברידיים  כאיומים  איומים  כקומבינציה נתפס.  ים 

דינאמית ומגוונת של כוחות קונבנציונאליים ולא קונבנציונאליים. השימוש במונח מצליח לזכך היטב את 

הרב את  בימינו,  הלחימה  של  המורכבות  ואת -תמצית  כזאת  בלחימה  המעורבים  השחקנים  של  גוניות 

כעת   גלובלית  הערפול התמידי האופף  היברידיים קשורים  קטגוריות מסורתיות של קונפליקט. איומים 
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מסורתיות,   טכנולוגיות  של  רחב  מגוון  מכילים  הם  מקומיות,  באוכלוסיות  היטב  נטמעים  בבד  בד  אך 

(. מטרתו המיידית של האיום ההיברידי Cojocar, 2010ישנות וחדישות וכן טכנולוגיות של הרג המונים )

א הישרדות.  לטווחהינה  מטרתו  טקטיקות  -ולם  סבלנות,  באמצעות  זאת  אדפטיביות.  הינה  הארוך 

 אדפטיביות, טכניקות ואף מטרות ביצועיות ואסטרטגיות. 

 

גרסת   לכך,  )  2008בהתאם  הצבא  לפעולות  השדה  מדריך  הצבא   FM 3-0של  על  כיום  כי  מעלה   )

( פעולות"  של  מלא  "טווח  עם  הזה, (full spectrum of operationsלהתמודד  הסוג  מן  התמודדות   .

פירושה היכולת לפעול ביעילות במצבים הנעים במהירות ממצב של שלום יציב למצבי מלחמה כוללת. כך 

היטב ושעה לאחר מכן   ילחמו מול מארב מתוכנן  באפגניסטן  הפועלות  יחידות  למשל, לעיתים קרובות, 

כי   לציין  חשוב  סמוך.  בכפר  אזרחי  סיוע  פרויקט  עם  הצבא  יתמודדו  מתמודד  עמן  הפעולות  מירב 

ו נתפסהאמריקאי הן אינן חדשות, הצבא מתמודד עמן כבר מאה שלמה ואולם, רבות מן המשימות הללו  

בעבר כמשניות ולא כמשימות העיקריות עמן הצבא צריך להתמודד. כיום, בסביבות הפעולה הנוכחיות, 

כל יחידה אמורה להיות מסוגלת לבצע    כבעל חשיבות משנית וכמעט  נתפסמספר מועט מאד של משימות  

 (. Morath et al, 2011מגוון רחב של פעולות עם הכשרה בזמן קצוב )

 

לאור זאת, בנוסף לדרישות התובעניות הכרוכות בעמדות הנהגה בצבא בעתות קרב ובתנאים קיצוניים  

ממילא,   החדשותאחרים  הפעולה  בסביבות  כוחותיו  ששהות  היא  האמריקאי  הצבא  בניהן,  תפיסת   ,

נוספות יכולות השפעה  או לפחות  יכולות מנהיגות אלטרנטיביות  דורשת  ואפגניסטן  . המשותף עיראק 

לרוב הפעולות החדשות המאפיינות את הצבא האמריקאי הוא שהן מתרחשות בתווך אזרחי ומצריכות 

די הצבא אינטראקציה עם אזרחים ועם כוחות הצבא של המדינה "המארחת". מן הבחינה הזאת על מפק 

להתמודד באזורים הללו לעיתים קרובות עם פרדוכס: כאשר הגנה מופרזת על כוח הצבא מסכנת אותו 

הכוח  ומפקד  בעיראק  לאומי  הרב  הכוח  כמפקד  פטראוס  דיוויד  הגנרל  יותר.  עוד  דבר  של  בסופו 

להעמיד האמריקני באפגניסטן, הוביל למעשה את הלך המחשבה הזה. הוא קבע באופן  נחרץ שיש צורך  

את הגנת האוכלוסייה האזרחית במקום גבוה בהיררכית המשימות עמן מתמודד הצבא האמריקאי. הוא 

הצורך   על    "לבותיהם ואת ראשם  את  לכבוש"הבין את  הוא האמין שהגנה מופרזת  עוד  האזרחים.  של 

ש זה  הוא  שנוצר  והניכור  באוכלוסייה  מוגברת  לפגיעה  נמנע  בלתי  באורח  מביאה  הצבא  מביא  כוחות 

להגברת העוינות ולהפיכת האוכלוסייה הלא מעורבת לאויב. המסקנה שלו הייתה אין ברירה, יש צורך 

בביטחון  ההתמקדות  האם  היא  שעולה  השאלה  מכאן,  האמריקניים.  הצבא  כוחות  את  יותר  לסכן 
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הערכים  שני  בין  סתירה  ישנה  והאם  המנהיג?  אנשי  של  ההנעה  ביכולת  פוגמת  המקומית   האוכלוסייה 

 הללו? 

 

על כל פנים, נראה שהתפיסה האמריקנית היא שבהרבה מקרים, הצלחה בפעולה תלויה בהשגת האמון 

ושיתוף פעולה עם האוכלוסייה המקומית. פעמים רבות תכנון מבצעי צריך לכלול קומבינציה של עבודה  

בהפקה   דווקא  ונוגעות  בלחימה  כלל  קשורות  שאינן  פעולות  וכן  הגנה  או  להרס  רווחים טקטית  של 

בדבר   כיום  השגורה  האמריקאית  הצבאית  הגישה  המקומיים.  האזרחים  מן  ופסיכולוגים  חברתיים 

ההתמודדות המנהיגותית הפסיכולוגית, החברתית והתרבותית עם האזרחים היא שמדובר בצורות קרב  

כנולוגיה אסטרטגיות וטקטיות לכל דבר, אך הן מחייבות בעיקר מיקוד באנשים. זאת בנוסף ללמידת הט

החדישה הנדרשת בלחימה בסביבות הללו. אחד הדגשים העיקריים למנהיגים צבאיים ולחיילים בעיראק  

אפוא   מופנה  באוכלוסיה  ובאפגניסטן  פעילה  ותמיכה  טובה  תקשורת  עמוקה,  תרבותית  להבנה 

 (.  Laurence, 2011) מנת להשיג ניצחון ולמלא אחר המשימה-המקומית על

 

מ )חיזוק לכך מתקבל  ועמיתיו  (, לפיהם, המשימות שהצבא Leonard et al., 2006מאמרם של לאונרד 

קואליציה,   כוחות  אזרחית,  אוכלוסיה  עם  ישירה  בהתמודדות  לרוב  כרוכות  האחרונות  בשנים  מבצע 

סוכנויות אזרחיות שונות, ארגונים חברתיים וכדומה. משום כך, מנהיגים צבאיים בכל הדרגות צריכים 

ל במקביל  ערים,  לשמש  כראשי  כדיפלומטים,  אזרחיים,  כמשרתים  הצבאית  המקצועית  עמדתם 

( מונטגמרי  טען  בדומה,  משטרה.  וכמפקדי  ומתן  משא  כמנהלי  כי Montgomery, 2007כמושלים,   )

הצלחה משימתית בסביבה הצבאית בהווה ובעתיד טמונה ביכולתו של המנהיג לבנות מערכת יחסים עם 

כוחות   ממשלתיות,  על  סוכנויות  ואף  מפקדים  על  רבות  פעמים  לכן,  חברתיים.  וארגונים  זרים  צבאיים 

   להתמודד בה בעת עם תפקידים מתחרים המכילים מתח פנימי רב.חיילים 

 

בכתבים  מוקדשת  מיוחדת  לב  תשומת  האזרחי,  בתווך  הלחימה  בנושא  ומשמעותי  אינטגראלי  כחלק 

הכיש לאלמנט  האמריקאיות  הצבאיות  ההכשרה  הביןובפרקטיקות  צבאית. -ורים  במנהיגות  תרבותיים 

רבים   חוקרים  ובאפגניסטן מדגישים  הכיום  בעיראק  ועודנה מזמנת השהות  עוסקים באתגרים שזימנה 

ה אותה הצבא מנסה  תפיסהחברתי באופן מיוחד בתהליכי פיתוח מנהיגות.  -בעיקר פערים בידע תרבותי

בהשפע מסתכם  אינו  אחרים  על  השפעה  שתהליך  היא  שרשרת  להנחיל  בתוך  שונים  גורמים  על  ה 

. השפעה מתבטאת גם כאשר עובדים עם עמיתים או ממונים מצבאות או ממוסדות הפיקוד ובכלל בצבא

המקומית.   האוכלוסייה  ועם  עם    כלומר,אחרים  תקינים  יחסים  בפיתוח  גם  נמדדת  צבאית  מנהיגות 
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( חוץ"  )out-group"קבוצות   )Gerstner & Day, 1997השפע אופני  באים  (.  צבאיים  מנהיגים  מקרב  ה 

)כגון, פטרולים או הקמת    לכדי ביטוי גם כאשר כוחות מבצעים פעולות שגרתיות בקרב שטחים עירוניים 

(.  Abbe. 2008 ; Abbe et al., 2007פעולות הכוללות מפגשים עם האוכלוסייה המקומית )מחסומים(,  

פיס כימיה,  עבר  שבמלחמות  בעוד  רבים,  חוקרים  לגישת  מפתח כך  כישורי  היוו  טכנולוגי  וידע  יקה 

לניצחון,   וההומנייםנדרשים  החברתיים  במדעים  טמון  להצלחה  המפתח  המרכיבים כיום   .

תרבותיות היא אשר תקבע -הקונבנציונאליים אמנם נותרו בעלי ערך אך מידת אימוץ פרספקטיבות סוציו

 .(Scales, 2009 ; Williams, 2003 ; Fischer, 2004את התוצאה )

 

מתמודדים   עמם  העמימות  ואת  הודאות  חוסר  את  מגבירה  זרה  בארץ  המבצעית  הפעילות  כי  ברור 

הכוחות הצבאיים בשגרה. אך הדבר נכון במיוחד משום שמירב פעילות הצבא האמריקאי מופנית כעת 

ומאמנות   מחוקים  מתעלמים  כלל,  מדים  לובשים  אינם  לרוב  אשר  קונבנציונאליים,  לא  כוחות  נגד 

המצבים  בינלא עם  המתמודדים  האמריקניים  הכוחות  המקומית.  באוכלוסייה  היטב  ונטמעים  ומיות 

העמימות הזאת יוצרת  הללו לרוב אינם בטוחים כיצד להבחין בין לוחמי האויב לבין אזרחים תמימים.  

לחץ פסיכולוגי אדיר משום שהחיילים מנסים להגן על עצמם מפני פגיעה וכן להתמודד עם משימה של  

חפים  מצי באזרחים  מפגיעה  להימנע  ניסיון  תוך  זאת  וכל  מקום  מכל  לצוץ  עלולים  אשר  האויבים  את 

תוך מפשע קרובות  לעיתים  הנדרשת  החלטות  קבלת  רב.  ואתי  טקטי  בערפול  כרוכים  הללו  המצבים   .

המקומית   האוכלוסייה  עם  שנרקמו  ביחסים  לפגיעה  הרסניות,  לתוצאות  להוביל  עלולה  ספורות  שניות 

 (.  Morath et al., 2011ייצר תקרית בינלאומית חמורה )ואף ל

 

זוטרות. ארגוניות  לדרגות  סמכויות  העברת  הינו  כיום  המנהיגות  באתגרי  נוסף  הגישה    אספקט 

המסורתית בהכשרות צבאיות היא של הרחבת הידע והכישורים ככל שעולים בסולם הדרגות. לקצינים  

הכוונ ניתנת לרוב סמכות מוגבלת.  ניתנת להם  הזוטרים  בסולם הדרגות  עולים  היא לכך שכאשר הם  ה 

גובר בעמדות מנהיגות חדשות. לפי  -הכשרה וחינוך נוספים על מנת להכין אותם לקראת מערך אחריות 

המודל, ידע, מיומנויות וכישורים שונים אמורים להתפתח במהלך הקריירה של הקצין. אולם, להשקפת  

אחר הוכיחה  המציאות  האמריקאי,  ובעיראק הצבא  באפגניסטן  המבצעית  והסביבה  פעם  אחר  פעם  ת 

אופיינה לרוב בכוחות מפוצלים מה שהוביל לכך שהסגל המקצועי הזוטר קיבל על עצמו אחריות רבה. על  

הקצינים הזוטרים היה להפגין יוזמה ולהגיב במהירות לאירועים מקומיים עם הדרכה מועטה ממפקדים  

מאמצים להכשיר מפקדים זוטרים לקבלת אחריות שהייתה נתונה    בכירים מהם בשרשרת הפיקוד. נעשו

בכירים.   למפקדים  עת  לאותה  גם עד  משקף  זוטר  לסגל  הניתנת  כבדה  באחריות  הכרוכים  השינויים 
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 & Pearce)מעבר מסמכות היררכית נוקשה לתופעה המזכירה מנהיגות מבוזרת או מנהיגות משתפת  

Conger, 2003 ; Lindsey, Day & Halpin, 2011 בהקשר זה, יש לקחת בחשבון כי תזוזה או מעבר .)

הצבאית  הסמכות  של  אפשרי  לערעור  גם  להוביל  יכול  יותר  זוטרות  לעמדות  הצבאית  הסמכות  של 

 הפורמאלית, מה שמלמד על אתגר מנהיגותי חשוב עמו מתמודד הצבא האמריקאי כיום. 

 

ת הפעולה הצבאיות הנוכחיות הוא התקדמות  בנוסף, אחד מכוחות השינוי המשמעותיים ביותר בסביבו

יכולות טכנולוגית.   העניקה  צבאי  ובציוד  צבאיות  במערכות  טכנולוגית  שהתקדמות  הינה  התפיסה 

ברית ואויבים. הטכנולוגיה הפכה את -מוגברות לצבא האמריקאי כמו גם לכוחות צבאיים אחרים, בעלי

בעלות קצב מהיר יותר. בנוסף, קדמה בכל הנוגע  הפעולות הצבאיות לקטלניות יותר, למורכבות יותר ול

למיידיות   אותן  והפכה  ההחלטות  קבלת  מעגלי  את  קיצרה  וכדומה  תקשורת  מערכות  נשק,  לתחבורה, 

לעתים  בלבד,  זו  לא  יותר.  ורבה  גבוהה  בתדירות  ומסתיימות  מבוצעות  מתוכננות,  משימות  כמעט. 

ללא קשר ישיר של פנים מול פנים  וד מבוצעים  תכופות, משימות הארגון, תכנון משימתי ובקרת הפיק

שונים טכנולוגים  אמצעים  דרך  אלא  ואנשיו  המפקד  כ"מנהיגות   -  בין  גם  לכנות  ניתן  אותו  מצב 

מרוחקת", "מנהיגות אלקטרונית" או "וירטואלית". בנוסף, ישנה התייחסות לכך שאמצעים טכנולוגים  

ועוד   ניווט  לילה, מכשירי  ראיית  כגון,  בקרב  מתקדמים  גם  הפוגה  כמעט ללא  ביצוע פעולות  מאפשרים 

הפיסי   הנטל  את  הגבירו  הללו  הטכנולוגיים  השינויים  רבה,  במידה  כך,  משום  והחיילים.  המפקדים 

(. השאלה העולה כאן היא מהן השלכות  Morath et al, 2011והמנטאלי על מנהיגים צבאיים ואנשיהם )

המשי של  היעיל  הביצוע  על  כזאת  מנהיגות  מה  של  ברורה,  תשובה  לכך  אין  הצבאיים  בכתבים  מה? 

 שבהחלט מצביע על אתגר מורכב שיש להתמודד איתו.

 

אירועים   הרבה יותר.גבוהה  נראות  בעלות  יתר על כן, שינויים טכנולוגיים הפכו את הפעולות צבאיות ל

לפ כך,  הקהל.  דעת  לעיצוב  ותורמים  המדיה  דרך  הציבור  לידיעת  מובאים  כגדולים  של קטנים  עולתו 

הביצועיות  הטקטיות,  ברמות  מהירות  השלכות  להיות  עלולות  הערב  בחדשות  המדווחת  הבודד  החייל 

תלויים של  -והאסטרטגיות גם יחד. התחושה היא שהמדיה נמצאת בכל מקום, מצוידת באמצעים בלתי

רנט יכול  תיעוד האירועים והעברתם לעולם כמעט בעת שמתרחשים. כיום, כל אדם עם טלפון חכם ואינט

לשדר לעולם תמונות וסרטים חיים. לכן, הצבא האמריקאי רואה חשיבות רבה בכך שמנהיגים וחיילים  

 בכל הדרגות ירכשו מיומנויות לניתוח מצבים, לביצוע שיפוטים מהירים ולקבלת החלטות נבונות.  
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יותר   ולמורכבים  לרחבים  אפוא  הופכים  הצבא  שתפקידי  נראה  שהוצגו,  האתגרים  כך לאור  ומשום 

יותר לביצוע מעת לעת. וכישורי מנהיגי הצבא הופכת קשה  ודאית של הידע  היה    הגדרה  ניתן  גם אם 

ולאבחן את מאפייני   21-לנתח את כל הידע, הכישורים והיכולות הנדרשים ממנהיגים צבאיים במאה ה

הרווחת טוענת הגישה הצבאית האמריקנית  בימינו,  בסביבה הצבאית  הנדרשים  זה    המנהיגות  יהיה  כי 

אפשרי לספק את תוכנית ההכשרה המתאימה, החינוך והניסיון למנהיג צבאי עם כל כניסה -כמעט בלתי

לאור זאת, רבות מתוכניות ההכשרה למפקדים בצבא ארה"ב  (.  Halpin, 2011לעמדת מנהיגות חדשה )

כיום   וחדשניותבפיתדווקא  מתמקדות  בבסיסוח תפיסות אדפטיביות  התפיסה הזאת    . ההיגיון העומד 

ובעתיד.  בהווה  בניסיון ההתמודדות עם אתגרי הלחימה  חיונית  היא תגובה  הוא שמנהיגות אדפטיבית 

יכולת  לפתח  היא  בתחום  ההכשרות  ומטרת  לנסיבות  בהתאם  לשינוי  להגיב  היכולת  היא  אדפטיביות 

 (.  Cojocar, 2010נודע )-גמישות, חדשנות ויצירתיות בהתמודדות עם הלא

 

חלק זה, נדמה שהשינוי התפיסתי שהתרחש בעשור האחרון מלמד על עיקרון בסיסי המלווה את    לסיכום

המסמך   בהמשך  להיווכח  יהיה  שניתן  כפי  הדינאמיות.  האמריקנית:  הצבאית  המנהיגות  תפיסות 

הקשרים דינאמיים ומשתנים תדיר עומדים בבסיס מושג המנהיגות הצבאית האמריקנית ופרקטיקות 

היסודות הבסיסיים, התפיסות והעקרונות המבנים את מושג המנהיגות    יוצגובחלק הבא  .  הפיתוח שלה

 ופיתוחה בצבא היבשה האמריקאי. 

 

 העקרונות הבסיסיים למנהיגות צבאית בצבא היבשה האמריקאי  .2

בחלק זה יוצגו יסודות המנהיגות בצבא היבשה האמריקני כפי שמופיעים במסמך דוקטרינת המנהיגות 

ביותר אשר סוקר את מושגי    ADRP (Army Doctrine Publication) 6-22, 2012הצבאית,   העדכני 

בארגון  ממנהיגים  כיום  הנדרשים  הגנריים  והמאפיינים  היכולות  של  הצגה  דרך  המנהיגות  של  הליבה 

   הצבאי. זאת, כך מדגיש במקור המסמך, מבלי להתחשב בסביבה מסוימת או במשימה ספציפית:

חייבים להבין מהי מנהיגות צבאית,  כל חברי הארגון  " עובדי הצבא  ואזרחים  חיילים  הצבאי, 

ומה פשרה  חשוב    ןמה  האפשריות?  בצבאהשלכותיה  שעבודה  אחר,   להבין  מקצוע  מכל  שונה 

לב כדי לגבור  -שעל חיילים להיות מוכנים בכל עת לנקוט בכוח קטלני ובאומץזאת בעיקר משום  

עוינים.   כוחות  מעל  צבאיים  עמוקה  מנהיגים  אחריות  משום פגינים  ובהחלטותיהם  במעשיהם 

  חיי משפחותיהם ובשל הדרך שבה הם יכולים להשפיע על  ההשלכות האפשריות הטמונות בהם  

בארגון הצבאי האמריקאי צומחים מתוך ערכים עמוקים  ועל החברה כולה. מנהיגים צבאיים 

  מתאימות ן הנכון, בנסיבות הלעשות בזממוטל עליהם  ומתוך יכולות מקצועיות, הם יודעים מה  
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כהשראה .  מוצדקותסיבות    מתוךו מנהיגים  עבור  משמשים  ולאומיים  צבאיים  ערכים 

של   יעילה  הובלה  לשם  הנדרש  הידע  את  בהדרגה  מחדירים  ואף  מקצועית  להתפתחות 

על  ידע  צבאיים מביעים. מנהיגים  אנשיהם יכולותיהם  הפגנת  מנת למלא אחר המשימה. -דרך 

התפקידים הדוקה:    מערך  זיקה  בעלות  מנהיגות  דרגות  בשלוש  מתמקד  הצבא  מנהיגי  של 

. מצוינות מתקיימת כאשר מנהיגות מופעלת בצורה יעילה לאורך ישירה, ארגונית ואסטרטגית

 (. ADRP 6-22, 2012..." )כל הדרגות המקצועיות

 

האמריקנ לאומה  בנאמנות  בהיסטוריה,  נעוצים  האמריקנית  הצבאית  המנהיגות  בחוקתה יסודות  ית, 

 ואלו הם:  (. ADRP 6-2012 ,22ובדוקטרינה הצבאית )

הגדיר    -מנהיגות כתהליך   .1 מאז פרסומה הראשון של הדוקטרינה הצבאית, הצבא האמריקאי 

בעקביות מנהיגות כתהליך. הגדרת מנהיגות כתהליך היא חשובה ומהותית מאחר והיא מורה 

, במקביל לתפיסה שתכונות אישיות פנימיות  על כך שניתן ללמוד, לנטר ולשפר מנהיגות. אם כן

כי מנהיגות טובה הן חלק מתהליך המנהיגות,   הצבא האמריקאי מקפיד לאמץ את התפיסה 

מתמיד לפיתוח  הניתנת  יכולת  היא  אלא  אקראית  בצורה  או  המקרה  כיד  מתרחשת  .  אינה 

משימה   אחר  למלא  החובה  מתוך  אחרים  על  משפיע  צבאי  שמנהיג  היא  השלטת  או  הגישה 

אולם להגשים מטרה. האמצעים בהם הוא נוקט לשם ההשפעה כוללים פעולות להגברת ההנעה. 

פיתוח מתמיד של  גם על  והמנהיג הצבאי אמון  אינו מספיק  התפיסה היא שמילוי המשימה 

 . אנשיו ועל שיפור עקבי של הארגון לטווח הקצר והארוך

  

השפעה   .2 כתהליך  למ  -מנהיגות  ביותר  המוקדמת  הצבאית  ההגדרה  בדוקטרינה  נהיגות 

רואה   הצבאיתהאמריקנית  במנהיגות  מרכזי  כמרכיב   ,U.S War Department)  בהשפעה 

מגדיר מנהיגות כ"אמנות ההשפעה על   Army Filed Manual (FM) 22-5  -(. כך למשל, ה1946

האנושית"   ה  .(U.S War Department, 1946)ההתנהגות  דומה,  ,   2006משנת    FM-באורח 

עלמגדיר   והנעה תוך חתירה לעבר  -מנהיגות כ"השפעה על אנשים  כוונה, הכוונה  ידי סיפוק 

   ביצוע המשימה ושיפור הארגון".

 

 ,ADP 6-22)  הגדרה זו נותרה בעינה גם במסמך העדכני ביותר העוסק במנהיגות בצבא ארה"ב

הצבאי   (2012 הארגון  של  בחייו  יסוד  מרכיב  היא  מנהיגות  כילפיו,  היא  התפיסה  למרכיב    . 
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מנהיגות  האמריקאי.  היבשה  בצבא  ושינוי  השפעה  בתהליכי  מכרעת  חשיבות  ישנה  המנהיגות 

שמפעיל   ממנהיג  ומשימתיות  מצביות  ארגוניות,  דרישות  של  מורכב  כמארג  במסמך  מוגדרת 

תוך השפעה מתמדת על הארגון, על אנשיו, על הסיטואציה ועל  בתורו תכונות אישיות ויכולות,  

הספצי של  פיתהמשימה  לתפקודם  משמעותית  הוכחה  מהווים  ומורכבים  קשים  מצבים   .

 מנהיגים, כאשר מצופה מהם לקבל החלטות עקביות, יעילות וצודקות.  

 

"מנהיג בצבא הוא מי שמפיח השראה או משפיע על אחרים למלא אחר מטרות הארגון מתוקף  

בת אנשים  על  משפיעים  צבאיים  מנהיגים  אחריותו.  מתוקף  או  לשרשרת  תפקידו  ומחוץ  וך 

הארגון"   של  הכללי  הטוב  למען  החלטות  ולקבלת  חשיבה  לחידוד  משימות,  לביצוע  הפיקוד 

(ADP 6-22, 2012) . 

 

מנהיגים עלולים להיתקל בהתנגדות בעת שמנסים להשפיע על אחרים בתוך או מחוץ ליחידתם  

הם מוקירים,  ידי כך שיצפו מראש מה אנשי-להקטין את מידת ההתנגדות עלאך הם עשויים  

רמת  את  משותפות,  למטרות  בנוגע  הבנתם  את  השפעה,  לניסיונות  שלהם  התגובות  מה 

הכולל, את הבנת המשימה שעליהם לבצע ואת רמת האמון שיש להם    המחויבות שלהם לארגון

מנהיגים   אפשריות,  עתידיות  התנגדויות  של  הערכה  שמבצעים  לאחר  עצמו.  ובמנהיג  בארגון 

יה או בשיקום היחסים, בקביעת מטרות משותפות, בהסרת איומים שונים  יכולים להתחיל בבני

 הניצבים בפניהם ובבירור כיצד לקשר בין פעולות מסוימות לערכים אישיים.  

 

ואף להצליח בכך ולזכות בתמיכה.    על מנהיגים צבאיים להשפיע בתוך ומחוץ לשרשרת הפיקוד

שימוש באמצעי השפעה לא ישירים. הצלחה מנהיגים יכולים להשפיע על קבוצות חיצוניות תוך  

לקבוצות   הצבאי  המנהיג  בין  מבוססת  היחסים  מערכת  על  נסמכת  הזה  הסוג  מן  במצבים 

כנות   אמון,  הם  השפעה  לשם  האמריקנית  בתפיסה  העיקריים  שהכלים  נראה  החיצוניות. 

ו מחויבות  לא  יחסים,  מערכות  יתקיימו  לא  אמון,  שללא  היא  המחשבה  כאשר  לא  ומהימנות. 

 תקשורת אפקטיבית בין הצדדים. 

 

כוח   .3 מכפיל  כמרכיב  של   -מנהיגות  היא  האמריקנית  הצבאית  בתפיסה  משמעותי  מרכיב 

מנהיגות צבאית כמכפיל כוח בקרב. הגישה היא שמנהיגות צבאית משפיעה על מספר אלמנטים  

תמיכ אש,  מודיעין,  ותמרון,  תנועה  פיקוד,  מידע,  כגון:  נוספים,  חשובים  והגנה.  צבאיים  ה 
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נעשה  מסונכרנת,  ממוקדת,  בצורה  לפעול  מסוגל  הארגון  יעילה,  בצורה  מתקיימת  כשמנהיגות 

שימוש יעיל במשאבים, אנשים הופכים להיות מלאי מוטיבציה ואנרגיה וכן סביר להניח שמילוי  

שלמנהיגות   היא  האמריקנית  השלטת  התפיסה  כך,  אם  הרצויות.  לתוצאות  יוביל  המשימות 

תפקי מאתגרות.  צבאית  מטרות  ובהגשמת  פעולה  לכדי  אנרגיה  ביצור  להניע,  ביכולת  מרכזי  ד 

לארגון בעל מנהיגות אפקטיבית ישנה כוונה ברורה, שיטות פעולה נהירות ותהליך עבודה ידוע  

חוסר שיאזנו  מנהיגיהם  על  נסמכים  אפקטיביים  ארגונים  עצמו.  את  שינהגו -המקיים  ודאות, 

 ADPני חיובי שבו לאנשיהם יהיה מרחב פעולה בקבלת החלטות )בגמישות ויספקו אקלים ארגו

6-22, 2012  .) 

 

לב מכיל אלמנטים רחבים הרבה יותר  -לפי צבא היבשה האמריקאי, אומץ  -לב  -מנהיגות ואומץ .4

בדרך לו  המיוחסת  והבסיסית  הצרה  למשמעות  אפוא  -מעבר  מיוחסים  הצבאי.  בהקשר  כלל 

טריוויאלי-לאומץ מאפיינים שאינם  כלללב  הצבא  .ים  מרכיבי  ואזרחים   -  כל  חיילים  קצינים, 

. השבועה הזאת מלמדת מפני אויבים מבית ומחוץנשבעים להגן על חוקת ארה"ב  - עובדי הצבא

על  השבועה הזאת,  הגשמת  בתהליך  לכך  ומעבר  לחוקי האומה,  כפוף  הצבאי  כך שהמנהיג  על 

סית או מוראלית. זאת, תוך דאגה מנהיגים להתמודד ואף להתגבר על כל פחד, סכנה, צרה פי

 מתמדת לאנשיהם ותוך הגנה על הארגון המפקיד בידיהם את האחריות לכך.  

  

אומץ דורשת  יוזמה  נטילת  ולקוות  -, עללב-גם  ולא לעמוד מנגד  לעניינים להתרחש  לגרום  מנת 

ם  שהדברים יחלפו בצורה מיטבית. כמו כן, מנהיגים צריכים לסגל לעצמם אומץ אישי כאשר ה 

מתמודדים עם בעיות משמעת, עם התנהגות פרועה, כאשר נוקטים בשיטת עבודה חדשה, כאשר  

וכדומה.  בעצמם  בעת קרב, כאשר מותירים את הכפיפים לתור אחר פתרונות  חיילים  מובילים 

ולדרוש   לחנך  כואבות,  החלטות  לקבל  האומץ  להיות  חייב  מן  מאנשיהם  למנהיגים  יותר 

 ועקביים ירוויחו את כבודם מאנשיהם.  . מנהיגים הוגנים המצופה

  

החליט עליה  מפעולה  ומכל  יקבל  אותה  החלטה  מכל  ילמד  לעצמו  המודע  ליווי    ;מנהיג  עם 

והיכולת   האומץ  גמישים  למנהיגים  בביטחון.  יצמח  המנהיג  ממונים,  ממפקדים  והדרכה 

ה מתאים תוך  הפסיכולוגית והפיסית לזנק מתוך הלחצים המקצועיים הרבים ולפעול בקצב פעול

 התמודדות עם קונפליקטים עיקשים. 
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מצבית   .5 באתגרים,    -מנהיגות  שעסק  זה  מסמך  של  הפותח  בחלק  לב  לשים  היה  שניתן  כפי 

לשינויים  בעיקר  האחרון  בעשור  ומותאמת  מכוונת  האמריקנית  הצבאית  המנהיגות  תפיסת 

הצבא כוחות  פועלים  בתוכה  אשר  והחברתית  האסטרטגית  עיסבסביבה  ישנו  משמעותי  .  וק 

במורכבות הרבה שיוצרים הקשרים דינאמיים לתחום המנהיגות. כך למשל, כותב מפקד צבא 

ה למסמך  בפתיחה  אודירנו,  ט.  ר.  הגנרל  אנחנו  "...  ADRP:-היבשה,  כאשר  צבאי,  כארגון 

מורכבות   בסביבות  משהייה  כתוצאה  הנוצרים  אתגרים  עם  התמודדותנו  אופן  את  מתכננים 

נדרשי ומנטאליתומעורפלות,  פיסית  מבחינה  כשירים  מנהיגים  וכן  קומפטנטיות  תבונה,  .  ם 

בו זמניות בסביבות שונות דורשות ממנהיגים בכל הדרגות להבין את הסביבה, ללמוד -פעולות 

שינויים.   ולהוביל  שקולות  החלטות  לקבל  מראש במהירות,  קבועים  פתרונות  שאין  מכיוון 

להסתג צבאיים  מנהיגים  על  מתמודדיםלקונפליקטים,  הם  עמו  למצב  במהירות  נדרשת ל   .

את   ויצירתית,  חדשנית  אדפטיבית,  רוח  מצריך  הדבר  וטכנית.  מבנית  מחשבתית,  הסתגלות 

הרצון להתמודד עם סיכונים לא מוכרים ועם מצבים משתנים במהירות הבזק וכן את היכולת  

 ...".  סמך ניתוח והערכה רצופות-להסתגל למצב על

 

פוינט בפתיחה לאחד ממסמכי  -הספר לקצינים ווסט-מדבריו של מפקד ביתנוספת עולה    הדוגמ

של  -בית הטרוריסטית  ההתקפה  "...משום  האגנבק:  פ.ל.  הגנרל  ,  2001בספטמבר    11הספר, 

מורכבות... משימות  אחר  למלא  נקראו  הלאומיים  הבינלאומית    המנהיגים  בסביבה  השינויים 

מצר  ארה"ב  של  האינטרסים  גם  כמו  מסוגלים והאסטרטגית  אשר  צבאיים  כוחות  יכים 

המשתנים הביטחוניים  הצרכים  עם  מספ  ...להתמודד  מנהיגות  לפיתוח  החניכה  ת קתוכניות 

עולמינו   את  המאפיינת  עמימות  עם  להתמודדות  הבוגרים  את  המכשיר  התנסויות  של  מערך 

 ...".  המשתנה

 

לנקו החלטה  או  פעולה  באיזו  לבחור  מנהיגים  שעל  היא  התפיסה  כן,  התחשבות  אם  תוך  ט 

בפעולה. מצבים   נקיטה  הנדרשים לשם  והכיוון  הכוונה  במצב הנתון. המצב משפיע על  מתמדת 

ואת   והיסטורי  תרבותי  רקע  אויבים,  המדובר,  והצוות  האנשים  סביבתית,  מסגרת  כוללים: 

המנהיגים  בקרב  ההשפעה  שיטות  של  היעילות  מידת  להתבצע.  עומדת  אשר  עצמה  המשימה 

ל בהתאם  כדי משתנה  הנדרש  ידע  לפיתוח  הכרחיים  הם  וניסיון  אימון  חינוך,  השונים.  מצבים 

 להנהיג בהקשרים אשר משתנים תדיר.  
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וא .6 קולקטיבית  לא  -פורמאלית  -מנהיגות  ובהיבטים -מנהיגות  במקומות  הקיימת  פורמאלית 

ת כסמכות לגיטימית והיא משחקת תפקיד משמעותי במילוי אחר  נתפסשונים בארגון הצבאי  

בצבא  מש מאד  רבה  חשיבות  לה  שמקנים  מנהיגות  בצורת  המדובר  הארגון.  ובשיפור  ימות 

פורמאלית נוצרת דרך ידע, ניסיון או מומחיות כלשהי.  -האמריקני. התפיסה היא שמנהיגות לא

קולקטיבית/לא מנהיגות  בדרך-צורות  שייכות  אינן  ההיררכית  -פורמאלית  לסמכות  כלל 

הן חשובות  ובכל זאת,  מתייחסת    הפורמאלית  עד מאד לתפקוד הארגון. מנהיגות קולקטיבית 

להשפעות משולבות ולסינרגיה הנוצרת כאשר מנהיגים בדרגות שונות מקבלים החלטות שונות.  

רמות גבוהות של מנהיגות קולקטיבית מתרחשות    מדובר באחריות משותפת לקיום היחידה.

התוצאה שלהם גדולה מסכום  כאשר תהליכי מנהיגות מחזקים אחד את השני באורח הדדי ו

 חלקיהם. 

  

כל אחד יכול להפגין מנהיגות. פורמאלית, האדם בעל הדרגה הגבוהה ביותר הוא בעל הסמכות  

והידע   בעלי המומחיות  נתון. אולם הצבא מצפה מאנשים  במצב  בקבלת החלטות  ביותר  הרבה 

יא שנוכחות מנהיגותית  הרב ביותר הנוכחים במצב קונקרטי להפגין מנהיגות. כמו כן, התפיסה ה

 אינה בהכרח פיסית והיא נמדדת לא פעם דרך מודעות למצב ודרך תקשורת תקינה. 

לדוגמ  ואהכך  קולקטיבית  מנהיגות  בנושאי -,  והדרכה  שהנחיה  בכך  מתבטאת  פורמאלית 

מעמיתים   גם  להגיע  יכולה  היא  יותר,  בכירות  בדרגות  ממנהיגים  להגיע  חייבת  אינה  מנהיגות 

עקרון מנהיגותי חשוב וחוזר שעומד בזיקה הדוקה עוד מקורות בארגון. מתוך כך,  מקצועיים ו 

התפיסה היא שלצד תצורות   פורמאלית הוא ההשפעה מחוץ לשרשרת הפיקוד.-למנהיגות הלא

ופקוד,  מפקד  של  צבאיות  היררכיות  בתוך  רבות  פעמים  כלואות  שנותרות  קלאסיות  מנהיגות 

קימה של קשרים עם עמיתים ועם גורמים מקצועיים אחרים  מנהיגות צבאית כרוכה בטוויה ובר

כמנהגים  העצמי  הפיתוח  ואת  הארגון  אנשי  על  ההשפעה  מוטת  את  להרחיב  שנועדו  בארגון 

יכולת   להתהוות  עשויה  פורמאלית  סמכות  אין  שבו  במקום  דווקא  לעיתים  כן,  אם  צבאיים. 

 השפעה עמוקה ויעילה.  

 

ת לעמדת מפקד בצבא על אנשיו מתוקף דרגה או  יכות הנלוופיקוד הוא הסמ  -פיקוד ומנהיגות  .7

לסמכות   משימה. מתייחס  פיקוד  ואחריות.  סמכות  הם  בפיקוד  העיקריים  האלמנטים 

של   ולשליטה  לתיאום  להכוונה,  לארגון,  וניצול,  לתכנון  במשאבים,  יעיל  לשימוש  ולאחריות 

על צבא  ג-כוחות  כולל  הפיקוד  מסוימות.  משימות  אחר  למלא  בריאות,  מנת  על  אחריות  ם 
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להפגין   יכולת  דורש  ספציפית  משימה  על  פיקוד  הצוות.  אנשי  של  ומשמעת  מוראל  רווחה, 

ידי המפקד תוך שימוש בהוראות קונקרטיות לביצוע המשימה, תוך עידוד  -סמכות והכוונה על

 יוזמה מרוסנת ותוך העצמה וטיפוח גמישות ואדפטיביות. 

 

אוג לאורח החיים של אנשיהם מעבר לשעות העבודה המוגדרות לעומת זאת, מנהיגים צריכים לד

בתפקיד. הצבא מצפה ממנהיגים להבטיח כי חייליהם יקבלו את ההכשרה הנאותה ואת הטיפול  

מנהיגים צבאיים אם כן מחויבים להשפיע  המתאים, תוך התחשבות בערכים ובביצוע המשימה.  

ידי כך -מצופה ממנהיגים להנהיג על  ת.האחד על השני ועל אנשיהם, מעבר לסמכות הפורמאלי 

דוגמ לחיקוי  השישמשו  השפעה   הלדוגמ  ;וכמודל  ישנה  ולפעולותיהם  מפגינים  שהם  האישית 

במנהיגים  רואים  לו  ומחוצה  הצבאי  הארגון  מתוך  אנשים  כך,  משום  לכת.  מרחיקת  מוראלית 

 צבאיים כהתגלמות המחויבות והמוכנות המקצועית הצבאית.  

כפי זאת,  )למרות  וגם subordinationפות  בפיקוד  גם  מתרחשת  דרגה  על  המבוססת   )

הצבא,    במנהיגות. רגולציות  )מתוקף  ממפקדים  AR, Army Regulation 600-20הציפייה   )

את   בעקביות  ולפתח  לאמן  לרווחה,  לדאוג  חיובי,  ארגוני  אקלים  לייצר  כאחד  וממנהיגים 

 היכולות של אנשיהם.  

 

רעילה   .8 בדוקטרינת   -  ( toxic leadership)מנהיגות  המוצגות  נדרשות  המנהיגות  צורות  לצד 

גם לאופני מנהיגות לא רצויים בארגון ADRP   -המנהיגות הצבאית, עולה התייחסות במסמך ה

הצבאי. כאשר ישנם מצבים שבהם מתקיימת מנהיגות שלילית. צורה אחת של מנהיגות שלילית 

ות רעילה היא צירוף של עמדות המלמדות על מנהיג(.  toxic leadershipהיא מנהיגות רעילה )

על המונהגים.  רעה  פעולות היוצרים השפעה  ומערך  הנוקט    ריכוז בעצמי, מוטיבציות  למנהיג 

בשיטת מנהיגות שכזאת למעשה לא אכפת מאנשיו ומהאקלים הארגוני, מה שמוביל לתוצאות  

פועל ה"רעיל"  המנהיג  והארוך.  הקצר  בטווח  ביעילות  ופוגם  בעצמו    שליליות  ריכוז  מתוקף 

  ;ומתוקף אינטרס עצמי. מנהיגים "רעילים" בוחרים בפרקטיקות לקויות בהשפעה על אנשיהם 

על צודק  לא  באופן  אחרים  ומענישים  מאלצים  מפחידים,  מרמים,  את  -הם  להגשים  מנת 

הקצר   לטווח  חיוביות  לתוצאות  להוביל  עשויה  זה  מסוג  פרקטיקה  האישיות.  ליבם  משאלות 

היא   ופיתוח.  אולם  הובלה  כגון,  אחרים  חשובים  ממרכיבים  מתמשך  מתעלמת  שימוש 

 במנהיגות שלילית עלול להקטין את היוזמה בקרב אנשי הארגון וכן את המוראל היחידתי.  
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אל מול הצורות הללו של מנהיגות שליליות שקיימות בארגון הצבאי, המסמך מדגיש מרכיבים 

חיוביים כמרכיבים  והשראה  עידוד  למנהיגות   כגון,  בהשוואה  צבאית.  במנהיגות  ומרכזיים 

כאשר   ויעדים.  מטרות  להגשמת  מחויבות  המעודדת  למנהיגות  היטב  מגיבים  כפיפים  הרעילה, 

כפי   ישירים,  שאינם  באמצעים  להשפיע  המנהיג  יכולת  את  מגבירה  כזאת  מנהיגות  צורת 

שמנהיגות היא  הגישה  ברורה.  אינה  הסמכות  בהם  שונים  במצבים  לעיתים    שמתרחש  היא 

השפעה מחזקת ומעצימה קרובות היכולת להשפיע על אחרים דרך רעיונות וגורמים משותפים.  

 נובעת מן הידע כיצד להנהיג, כיצד להגיע לאנשים וכיצד לשחרר אנשים לשם ביצוע משימות.  
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 ( Leadership Requirements Modelמודל המנהיגות הנדרשת ) .3

הצבא האמריקאי מזהה  יכולות בכל דרגות המנהיגות,  -להיות בעלימנת לאפשר למנהיגים צבאיים  -על

. הקטגוריות הללו מייצגות היטב את תפקידי  שלוש קטגוריות מנהיגות מרכזיות: הובלה, פיתוח והשגה

חינוך,   של  פרקטיקות  שבאמצעות  היא  והתפיסה  האמריקאי.  הצבאי  בארגון  הצבאיים  המנהיגים 

 לכדי אנשי מקצוע טובים ויעילים.  הכשרה וניסיון מנהיגים מתפתחים 

 

האמריקנית   הצבאית  המנהיגות  בדוקטרינת  המובא  הנדרשת  המנהיגות  מאפייני  מודל  בין  מבחין 

 (. Know, Do -)דע ועשה לבין יכולות המנהיג( -Be)היההמנהיג 

 

המנהיג   ה  (-Be)היהמאפייני  על  המנהיג?  עונים  מיהו  מרכיבים שאלה  שלושה  המנהיג  למאפייני 

)  ;רייםעיק )characterאופי  נוכחות   ,)presence( ותבונה   )intellect בחובם טומנים  הללו  המאפיינים   .)

( המנהיג  של  הזהות  ואת  הערכים  פעולותיו    ;(אופיאת  התנהגותו,  המנהיג,  של  החיצונית  הופעתו 

משפיעים   (. מאפייניםתבונהוהכישורים המנטאליים והחברתיים בהם נוקט המנהיג ) ;(נוכחותומילותיו )

וחדה   רבה  ותבונה  איתנה  נוכחות  טוב,  שאופי  היא  המחשבה  לנקוט.  המנהיג  בוחר  בהן  הפעולות  על 

 מאפשרים ליכולות הליבה של המנהיג להתקיים בצורה יעילה הרבה יותר. 

 

הצבאי המנהיג  של  ולמעשיו  לידע  מתייחסות  ועשה)  יכולות  קטגוריות    .(Know, Do  -דע  ישנן שלוש 

ביכו המנהיגהנוגעות  לשם    ;לות  משרת  הצבאי  אחריםהמנהיג  הסביבה    פיתוחלשם    ;הובלת  של 

זאת   בכללותו,  המקצוע  ושל  אחרים  של  עצמו,  של  הארגון.    הגשמהלשם  המקצועית,  יעדי  השגת של 

והיא קשורה לפעולות המסייעות במילוי משימות הצבא בזמן מוגדר  הגשמהתוצאות מתייחסת ליכולת ה

שהשגת תוצאות היא בסופו של עניין מטרת המנהיגות אולם רות. חשוב להבין  מידה מוגד-ולפי אמות

השגת    לפני הכול על מנהיגים לספק למונהגים תנאים חיוביים המאפשרים להם לפעול בצורה מוצלחת. 

התחשבות במשימה  תוך  זאת  כל  ואמון,  העצמה  סמכויות,  האצלת  של  מאוזנת  רמה  מצריכה  תוצאות 

 הקונקרטית. 

 

מנהיגים צבאיים אמונים על פיתוח רצוף. עליהם לוודא בעקביות כי הם בעצמם  אם כן, היא שהתפיסה  

את   משפרים  הם  וכי  בארגון  חיובי  אקלים  משרים  הם  כי  אנשיהם,  את  מפתחים  הם  כי  מתפתחים, 

על מנהיגים צבאיים לעודד פיתוח ולקבוע מערך תנאים הנדרשים לפיתוח בעת ביצוע  הארגון בעקביות.  
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. פיתוח יעיל מתרחש כאשר המנהיגים מעודדים את אנשיהם להרהר ולבחון את שאירע. פיתוח  תמשימו

על מתחת  -מתרחש  או  מעל  בהתאם,  פעלה  ומדוע  האם  היחידה,  ביצועי  של  עקבי  וניתוח  אבחון  ידי 

כל זאת,   ולמידהלסטנדרטים הרצויים.  חשיבה של שיפור  דפוסי  על המנהיג . כאשר  בנוסף להטמעת 

 חריות להדגיש בפני אנשיו כי מכל התנסות ניתן ללמוד ולהתפתח.  מוטלת הא

 

מנהיגים  אחרים:  מפתחים  הם  כאשר  החלטות  מספר  לקבל  מנהיגים  שעל  היא  התפיסה  כן,  על  יתר 

את  יש  למנהיגים  קרובות,  לעיתים  אחרים.  וללוות  לייעץ  להדריך,  וכיצד  היכן  מתי,  בעצמם  בוחרים 

ועלהחופש למקם אנשים מסוימים במצ ידי כך למקסם את הכישרון שלהם. על המנהיג  -בים מסוימים 

על זקוקים  הם  להם  המשאבים  את  לאנשיו  ציפיות  -לספק  הבהרת  כוללים  המשאבים  להצליח.  מנת 

וסיפוק משוב משמעותי. כאשר מנהיגים מפתחים אחרים הם חייבים לייצר אקלים ארגוני חיובי בתוכו  

 פר.  יכולים אינדיבידואלים לפעול ולהשת

 

נעסוק   בהן  צבאית  מנהיגות  לפיתוח  והפרקטיקות  העקרונות  נגזרו  הללו  היסודיות  התפיסות  מתוך 

 בחלקים הבאים. 
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 (Leadership Requirements Modelמודל המנהיגות הנדרשת )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לה מה מנהיגים צריכים להיות, לדעת ולעשות. המודל פורט  מודל המנהיגות הנדרשת מע

 מספר ציפיות ודרישות מרכזיות ממנהיגים 

 מנהיגות צבאית  

 מאפיינים 

 תבונה              נוכחות                 אופי           
 גמישות/זריזות                    הופעה צבאית ומקצועית                                   ערכי הצבא      
 מחשבתית                                         כשירות                                      אמפתיה      
 שיפוט שקול ומפוכח                                         בטחון                       אתוס לחימה/שירות     
 חשיבה חדשנית                                                      חוסן                                       משמעת     

 אישיים -כישורים בין                                                                                                                               
 מומחיות                                                                                                                                 

 
 

 הגשמה                                               פיתוח                                               הנהגה         
 השגת תוצאות                          חיובית יצירת סביבה                             הובלת אחרים     
                                  הכשרה עצמית                                    בניית אמון     
 פיתוח אחרים        השפעה מעבר לשרשרת הפיקוד     
 ניהול המקצוע      אישית הידי מתן דוגמ-הובלה על     

   תקשורת     
 יכולות 

 
 

צורות מנהיגות  -
חיוביות ובלתי  

 מזיקות 

השפעה: מחויבות,  -
 ציות וגמישות 

 

תהליך השפעה על  כוח בקרב -
ידי סיפוק  -אנשים על

כוונה, כיוון והנעה  
לשם הגשמת יעדי  

 הארגון ושיפורו

 

 יכולת יישומית המתבטאת ברמה הביצועית  -ישירה -דרגות המנהיגות
 יכולת יישומית המתבטאת במצבים מורכבים  -ארגונית                              

 עיצוב הארגון הצבאי דרך שינויים עם הזמן-אסטרטגית                              

 
 ידי דרגה, עמדה, פקודה-למשל מנהיגות המעוצבת על -פורמאלית -למנהיגות תנאים ייחודיים

 לקיחת יוזמה ולגלות מקצועיות כאשר נדרש  -פורמאלית-א                                                   
 ידי מגוון מפקדים בעלי מטרה מסוימת -תוצאות משותפות המושגות על -קולקטיבית                                                   

 פעולות אדפטיביות לסביבות לא בטוחות, מורכבות ומעורפלות  -מצבית                                                   

 

 תוצאות 
 הצלחה במשימה           -        משפחתיות איתנה               -        ים של ארה"בשמירה על האינטרס-  
 אקלים ארגוני בריא    -    ה             קבלת החלטות שקול-                                   כשירות יחידתית-  
 משאבים מאורגנים -            אזרחים מגויסיםחיילים ו-                      ארגון מקצועי                  -  

 

 ידי סיפוק כוונה, כיוון והנעה לשם הגשמת יעדי הארגון ושיפורו -תהליך השפעה על אנשים על
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 ארצות הברית  ת פיתוח המנהיגות בצבא היבשה שלפרק ב': תפיס

 

 עקרונות לפיתוח מנהיגות בצבא האמריקאי  .1

רחבים:   הכשרה  תחומי  שלושה  מכיל  צבאית  מנהיגות  לפיתוח  האמריקני  היבשה  צבא  ביצועי,  מודל 

ומוסדי-פיתוח צבאיים.  .  עצמי  ממנהיגים  הנדרשים  תהליכי הלמידה  בבסיס  עומדים  התחום שלושתם 

מנת להבטיח כי הם -ים ופרקטיקה למנהיגים צבאיים עלספר המספקים ידע, כישור-המוסדי כולל בתי

ערכים   ליבה,  יכולות  בהדרגה  מחדיר  המוסדי  התחום  הארגון.  של  הליבה  משימות  את  לבצע  מסוגלים 

על למנהיגים  הנדרשות  רצוף, -ומיומנויות  תהליך  הוא  העצמי  הפיתוח  תחום  הקשר.  בכל  להצליח  מנת 

היא להוסיף ולהגביר ידע וכישורים בעיקר דרך התנסויות,  הנמשך לכל אורך החיים המקצועיים ומטרתו

( חינוך מוסדי  הביצועי מתייחס לפעילויות הכשרתיות המתקיימות  Day et al., 2009אימון,  (. התחום 

קרובות,   לעיתים  מבצעית.  פעילות  ובעת  שונים  באימונים  האם,  תחת בבסיסי  והאימונים  ההכשרות 

בבניית י והפיתוחהתחום הביצועי מסייעים  בתחום המוסדי  ויכולות שרוכשים    העצמי. -דע, כישורים 

והניסיון   לציין שהחינוך, ההכשרה  בתורת נתפסחשוב  ליישום העקרונות המצויים  בסיסיות  כצורות  ים 

 (. ADRP- army doctrine reference publication, 2012פיתוח המנהיגות הצבאית העדכנית )

 

-להיות אדפטיבי ולהתמודד היטב עם עמימות ואיהיות מודע לעצמו, התפיסה היא שעל המנהיג הצבאי ל

בזמן ולדעת  -ודאות, להיות מסוגל לנבא אפקטים אפשריים מסדר שני ושלישי, לבצע מספר משימות בו

משולבים. כוחות  היטב  למעשה    לנצל  בצבא  זהו  המנהיגות  פיתוח  פרקטיקות  את  המנחה  העל,  עקרון 

  נויים תכופים המאפיינים סביבות פעולה ולחימה כיום.ההתמודדות עם שי -  האמריקאי

 

 עקרונות פיתוח המנהיגות המנחים את הצבא היבשה האמריקני:מתוך כך, בחלק זה יוצגו 

1. ( צוות  רוח  את  המחזק  חיובי  ארגוני  אקלים  קידום esprit de corpsיצירת  הצוות,  עבודת  ואת   )

אחריות וקבלת  יוזמה  עידוד  אשמירה  .  לכידות,  לעל  אכפתיות  בין  בריא  הצבאי יזון  המנהיג  אנשי 

 ולמשפחותיהם תוך התמקדות במשימה. 

מקצוע הצבאי בכל דרגה, היבטים השונים של המנת לשלוט ב-. עלחתירה עקבית להתפתחות עצמית .2

פיתוח(lifelong learning)  ללמידה הנמשכת לכל אורך החיים  הצבאי להתחייב על המנהיג   עצמי -. 
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עצ מודעות  למצריך  והובלה  הפעולה בניית  מית  בסביבות  לשינויים  והסתגלות  נדרשים  כישורים 

 השונות.  

 . השקעת זמן ומאמץ מספיקים מצד המנהיגים הצבאיים לפיתוח אנשיהם .3

   מקום המנהיג הצבאי בפיתוח צוות ובשלבי הבנייתו. .4

פעילות .5 כדי  תוך  איזו.  פיתוח  מצריכה  הצוות  ובניית  האנשים  פיתוח  בתחומים  בין  הצלחה  עדין  ן 

 חינוך, ייעוץ, אימון וליווי הדרכתי.

6. ( הצבאי  המקצוע  בצעדים (stewards of the professionניהול  ונקיטה  יעילה  החלטות  קבלת   ,

 המבטיחים שמנהיגי הצבא בעתיד ישמרו על ארגון צבאי מקצועי המסוגל לבצע את משימות הליבה. 

 

. לסדר ההופעה הזה חשיבות ADRP-ר הופעתם בסדר הופעת עקרונות פיתוח המנהיגות לא שונה מסד 

דדוקטיבית המייצגת מעבר מהמאקרו אל   בתפיסה  רבה בהבנת תפיסת הפיתוח האמריקנית. המדובר 

כמרכיב ראשוני ויסודי בבואם של מנהיגים    בהבניית הסביבה הארגוניתהמיקרו. ראשית, ישנו עיסוק  

מכן,   לאחר  אנשיהם.  את  לפתח  לפיתוחצבאיים  מנהיגים-מתפנים  של  מקדים    עצמי  לפיתוח  כשלב 

להגשמה  . רק לאחר מכן מוצגים תהליכי קבלת החלטות המובילים דרך עבודת צוותבין השאר  אנשיהם 

הארגון ויעדי  משימות  הצבאישל  הארגון  של  הבלעדי  ביעד  שמדובר  למרות  זאת  משימות    -  .  ביצוע 

מנת שהביצוע יהיה  -עלקש להדגיש כי  הליבה. אולם באמצעות המיקומים הללו, הצבא האמריקאי מב

ועמוקה. מקיפה  מקדימה,  עבודה  לבצע  צבאיים  מנהיגים  על  ואיכותי,  שהאבחנה    יעיל  לציין  חשוב 

האנליטית והמעבר הליניארי הם מלאכותיים ונועדו להקל על הבנת המודל האמריקני, כאשר המציאות 

 להלן פירוט העקרונות. ה בסדר שונה. צפויה מחייבת לעיתים קרובות עבוד-הצבאית הדינאמית והלא

 

 spirit de corpsEיצירת סביבת עבודה חיובית/טיפוח . 1

פועליםאקלים ארגוני ותרבות ארגונית מספקים את   ואנשיהם  יצירת סביבה  ההקשר שבו מנהיגים   .

פיתוח מנהיגות. המנהיג הצבאי  היא זאת המאפשרת  בגדילה אישית ומקצועית  ארגונית אשר תומכת 

התרבות מע את  מעצבים  אסטרטגיים  צבאיים  מנהיגים  פועלים.  ואחרים  הוא  שבה  הסביבה  את  צב 

ותתי היחידות  אקלים  את  מעצבים  והישירה  הארגונית  ברמה  שמנהיגים  בעוד  הצבאית,  -הארגונית 

 הארגונים הצבאיים השונים.  

 

ן? האקלים הוא תוצר  אקלים ארגוני מתייחס באופן ישיר לשאלה כיצד חברי הארגון חשים כלפי הארגו

של תפיסות משותפות ועמדות בנוגע לתפקוד היומיומי של היחידה. אקלים משפיע על המוטיבציה ועל  
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מתייחס  אקלים  מנהיגיהם.  וכלפי  שלהם  העבודה  צוותי  כלפי  הצבא  ואזרחי  חיילים  שחשים  האמון 

רגון. תרבות מתייחסת  טווח התלויה לרוב באנשים הנכנסים ויוצאים מן הא-כלל לפעילות קצרת-בדרך

הארוך והיא מתמקדת בסט מורכב של ציפיות בהשוואה לאקלים. בעוד אקלים הוא מעין -יותר לטווח

שיקוף עכשווי של תחושות ומחשבות האנשים בנוגע לארגון, תרבות מורכבת מעמדות, ערכים, מטרות 

באמ הטבועים  באלמנטים  מדובר  זמן.  לאורך  הארגון  את  המעצבות  ובהרגלים ופרקטיקות  ונות 

 ידי חברי הארגון. -המוחזקים על

 

בתרבות  משתמשים  מנהיגים  הצבאי.  המוסד  תרבות  את  התואם  ארגוני  אקלים  לבסס  מנהיגים  על 

רק  עומדים  לא  והם  יותר  רחב  ממשהו  חלק  הם  כי  הארגון  בקרב חברי  התחושה  להעמקת  הארגונית 

דרך טיפול המנהיג  טרפו בעתיד. במידה רבה, כפרטים, יש להם אחריות לחבריהם לארגון ולאלו אשר יצ

 באנשיו ניתן ללמוד כיצד הוא מעצב את האקלים הארגוני.

 

חיילים שואבים כוח מן הידיעה שהם חלק ממסורת ארוכת שנים. רבים ממנהגי הצבא שבים ומזכירים  

סטוריה לחיילים שהם מרכיב אחד מתוך חיילים רבים. המדים, הטקסים הפורמאליים, ההצדעות, ההי

במיוחד   רבה  חשיבות  בעלת  שהיא  היסטורית  למסורת  תמידית  תזכורות  הם  הצבא  וערכי  הארגונית 

 לתחום פיתוח המנהיגות הצבאית. 

 

לגישת הצבא האמריקאי, שירות נטול    צוות ולכידות הם מדדים חשובים לאקלים ארגוני.  עבודתבנוסף,  

לעבודת   מהותית  דרישה  הוא  מנהאנוכיות  יעילה.  עלצוות  מלוכדים  צוותים  יוצרים  צבאיים  ידי  -יגים 

הצבה ושימור של סטנדרטים גבוהים. אקלים ארגוני חיובי מתקיים כאשר הביצוע הטוב והעקבי הוא  

הנורמה הארגונית. אמון משמעו שאחרים יעבדו עבור הצוות וישמרו על האינטרסים של הקבוצה לפני  

 אלו שלהם.  

 

כן,   מקכמו  הצבאי  הארגון  חיוביותמנהיגי  למידה  סביבות  ליצור  תמיכה   פידים  לשם  הדרגות  בכל 

בעבר  והתנסויותיהם  מעשיהם  את  בוחנים  אשר  צבאיים  מנהיגים  החיים.  כל  לאורך  הלמידה  בעקרון 

נדרשת פתיחות ויצירתיות לשם יצירת סביבת  ילמדו מהם וימצאו צורות חדשות טובות יותר לפעולה.  

צריכים לחשוש מביצוע של טעויות אפשריות. במקום זאת, עליהם    . מנהיגים לאלמידה ארגונית יעילה

ללמידה   במחויבות  אנשיהם  וביכולות  בעצמם  בטוחים  להיות  צריכים  מנהיגים  מהן.  ללמוד  לרצות 

ושינויים   לאתגרים  והסתגלות  אחריות  של  חדש  טווח  לתוך  גדילה  תאפשר  שכזאת  גישה  מתמשכת. 
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ולאפשריים.   יפעלו  מנהיגים הדואגים לאנשיהם  וכן  בעקביות הזדמנויות לפיתוח  ויעודדו  ארגון יתמכו 

 . להסרת מכשולים אשר עלולים למנוע הזדמנויות פיתוח

 

חיובי  כןאם   ארגוני  אקלים  יצירת  כי  לראות  ניתן  האמריקאי  ,  ומשמעותי בצבא  מרכזי  עיקרון  הינו 

מב חשש  בהעדר  מתאפיינים  חיוביים  למידה  וסביבת  אקלים  מנהיגות.  טעויות, פיתוח  של  ביצוע 

והסרת   לפיתוח  הזדמנויות  בעידוד  פקודיהם,  של  וביכולות  בעצמם  הבטוחים   נגף-אבניבמנהיגים 

בקיום תהליכי התייעצות   והכרה במקצועיותו,  באחר  בבניית אמון  פיתוח,  הזדמנויות  שעלולים למנוע 

ו כחולשה,  ידיעה  בזאתמבלי לחוות אי  ציפייה ארגכיוצא  לכך, קיימת  ונית מהמנהיג הצבאי . בהתאם 

 לעצב את הסביבה שבה הוא ואחרים פועלים. 

 

 פיתוח עצמי  . 2

עיקריים:   אלמנטים  בשני  מתמקד  עצמית,  הכנה  או  הכשרה  גם  המכונה  עצמי  ידעפיתוח    הרחבת 

(expanding knowledge  )עצמיתו מודעות  העומדת developing self-awareness)  פיתוח  הגישה   .)

הפית פרקטיקות  בלמידה  בבסיס  יותר  רב  זמן  להשקיע  צבאיים  מנהיגים  על  שכיום  היא  העצמי  וח 

עצמית ובפיתוח עצמי בהשוואה לעבר. זאת בעיקר משום ההשתנות המתמדת והאתגרים הבלתי צפויים 

כלומר, תהליכי הפיתוח העצמי ולמידה תהליכית ומתמשכת המאפיינים את סביבות הפעולה/הלחימה.  

 מישות ואדפטיביות. נועדו לתמוך את הצורך בג

 

פיתוח עצמי יעיל הוא חלק אינטגראלי ממרכיבי הליבה של המנהיג הצבאי האמריקאי: אופי, נוכחות 

פנויה לשם  1ותבונה הזדמנות  כל  מנהיגים לנצל  הפיסי, על  פיתוח הכושר  היא שלצד  . כאשר המחשבה 

ל הרלבנטי  הידע  מערך  ואת  שלהם  האינטלקטואלים  הכישורים  ורענון  של חידוד  רצינית  למידה  הם: 

הדוקטרינה הצבאית, תוך התייחסות לידע שהוא תוצר של נקודת מבט אישית, של התנסויות אישיות,  

גאו מודעות  ושל  צבאית  היסטוריה  ושהפן  -של  ואזרחית  צבאית  שהשכלה  היא  התפיסה  פוליטית. 

נהיגות הצבאית.  התבונתי )האינטלקטואלי( בכלל, הם מרכיבים משמעותיים בפיתוח עצמי בתחום המ

בעת לדאוג שאנשיהם  -הגישה השלטת היא שעל מנהיגים צבאיים לפתח את עצמם אינטלקטואלית ובה

, הירכשו יכולות אינטלקטואליות ומאפיינים שונים שיתרמו להפיכתם למנהיגי הצבא בעתיד. כך לדוגמ 

בבית  מנהיגות  בפיתוח  המרכזיים  הדגשים  ווסט-אחד  לקצינים  )-הספר  פיתוח west-pointפוינט  הוא   )

לכל -תבונתי מנהיגים  להכשיר  ניתן  שלא  היא  זה  עקרון  בבסיס  העומדת  התפיסה  אינטלקטואלי. 

 
 .הראשון במסמך זהראו הרחבה בפרק  1
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כדי שיהיה להם את הבסיס   בצורה רחבה,  יש לחנך אותם  לכן,  כקצינים.  סיטואציה שאיתה יתמודדו 

שיקולים מפוכחים.   ביותר לפיתוח  ה היא שפיתוח תבונתי הוא המצע הטוב  תפיסהוהיכולות לביצוע 

 (.  building capacity to lead, 2009) מנהיגים אסטרטגיים

 

מנת להצליח בסביבות מורכבות ומשתנות, מנהיגים צבאיים צריכים להרחיב בעקביות את -אם כן, על

פיתוח על  שלהם.  המקצועי  של  -הידע  הנעתיים  גורמים  אמונות,  מנהגים,  שפות,  למידת  לכלול  עצמי 

פיתוח תבונה מסייע למנהיג לחשוב ביצירתיות ולהסיק לוסייה המקומית וכדומה.  החיילים ושל האוכ

בהתמודד עם סביבת פעולה מגוונת  מסקנות בצורה אנליטית, ביקורתית, אתית תוך רגישות תרבותית.  

ועל   ביקורתית  חשיבה  יכולות  על  האינטלקטואלית,  יכולתו  על  בעצם  נסמך  המנהיג  תדיר,  ומשתנה 

יישומי התפיסה  מומחיות  את  לפתח  היא  צבאיים  ממנהיגים  הציפייה  הוא  -שפיתוחת.  מוצלח  עצמי 

ווסט  פעם.-תהליך ממושך שאינו מסתיים אף גם בית הספר לקצינים,  זה כי  לציין בהקשר  פוינט  -יש 

(west-point מדגיש בכתביו כי הוא האחראי לספק את היסודות לפיתוח מנהיגות בקרב חניכיו, אך לא )

ופי" וזאת בעיקר מפני שלא קיים כזה מוצר. התפיסה היא שפיתוח מנהיגות הוא חלק  את "המוצר הס

 (.building the capacity to lead, 2009מתהליך מתמשך שלעולם אינו מסתיים )

 

פיתוח של  הפסיכולוגי  ההיבט  מודגש  המקצועי,  הידע  פיתוח  של  הקוגניטיבי  ההיבט  עצמי  -לצד 

עצמית האפשרות לסייע למנהיגים להסתגל ולתפקד ביעילות  -מודעותלפיתוח    באמצעות פיתוח מודעות.

המרכזי בתפיסת פיתוח   כמרכיב קריטי בדרך למימוש עקרון האדפטיביות רבה יותר בסביבות שונות.  

מודעות האמריקנית,  שלהם  -המנהיגות  והחולשות  החוזקות  את  לזהות  למנהיגים  מאפשרת  עצמית 

חוזקו באותן  ולנקוט  שזוהו. -ת עלבהקשרים שונים  את החולשות  הפיתוח    מנת לתקן  מכאן שתוכניות 

מודעות הרף,  ללא  המשתנות  פעולה  של -מדגישות שבסביבות  מדויק  באבחון  קריטי  גורם  היא  עצמית 

 שינויים סביבתיים, של יכולותיו האישיות של המנהיג ושל מגבלות הפעולה בסביבה הספציפית.

 

לכך,   שמננוסף  טוענות  הפיתוח  קשות  תוכניות  שאלות  ושואלים  מנתחים  לעצמם  המודעים  היגים 

רציני  באורח  התנהגותם  את  בוחנים  הם  חוו.  אותם  ופעולות  אירועים  להתנסויות,  בנוגע  באדיקות 

ועמוק. התפיסה היא שמנהיגים בעלי יכולות הבטוחים בעצמם מוצאים הגיון בהתנסויות העבר שלהם 

עצמם על  יותר  ללמוד  כדי  בהן  או    גם  עצמית-דעותמו.  ומשתמשים  אימון  ליישם  למנהיגים  מסייעת 

העומדת   התפיסה  כן,  על  יתר  חדש.  מידע  אחר  לתור  ובמקביל  חדשה  פעולה  בסביבת  קודמת  הכשרה 
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נדרש   סיוע  איזה  קלות  ביתר  לקבוע  עשויים  לעצמם  המודעים  היא שמנהיגים  הללו  התוכניות  בבסיס 

 להם לשם תפקוד יעיל בסביבת עבודה מסוימת. 

 

ווסט-בית  גם לקצינים  )-הספר  את  west-pointפוינט  שלו  המנהיגות  פיתוח  תפיסות  במסמך  מדגיש   )

 ,building capacity to leadהפיתוח העצמי והמודעות העצמית כמרכיבים מהותיים בפיתוח מנהיגות )

בווסט2009 השגורה  התפיסה  רפלקסיביות.  מכנה  הוא  אותם  אינה  -(,  אישית  שהתפתחות  היא  פוינט 

וטומטית וכי רפלקסיביות אינטרוספקטיבית מודרכת היא הכרחית לפיתוח עצמי. לשם כך, כמנהיגים  א

כמנהיג המפתח את   עליי  כגון: מה הפעולה שביצעתי מספרת  רצוף בשאלות  באופן  יש לעסוק  צבאיים 

מסוימ התנסות  כיצד  כה?  עד  התנסויותיי  ממגוון  צבאית  מנהיגות  ועל  קצונה  על  למדתי  מה  ת אנשיו? 

מלמדת על החוזקות והחולשות שלי כאדם וכמנהיג בצבא? ובאילו פעולות עליי לנקוט בעתיד כדי לקדם 

 את התפתחותי כמנהיג?  

 

במאמר   עולה  המנהיגות  פיתוח  בתחום  עצמי  לפיתוח  המוקנית  הרבה  לחשיבות  מפקד  שפרסם  חיזוק 

העת   חשיב(.  2012)אוקטובהר    military reviewבכתב  על  מצביע  פילוסופיית  ות  הכותב  ההבנייה של 

את    מנהיגות בוחן  המנהיג  במהלכו  אשר  עמוק  רפלקסיבי  ניתוח  הכולל  עצמי  פיתוח  כתהליך  אישית 

חוזר  המפקד  בדבריו,  אנשיו.  עם  שלו  הקשרים  מערכת  את  מעצבות  הן  וכיצד  שלו  ההשקפות  מכלול 

מן בערכים האישיים, בהנחות ומדגיש כי בדרך להבניית פילוסופיית מנהיגות אישית חשוב להרהר כל הז

 (. Garner, 2012באמונות המנחות את המנהיג הצבאי לשם הובלה יעילה של אנשיו )

 

בעת את היכולות -מנת שמנהיג יהיה מודע לעצמו עליו ליצור תמונה ברורה וכנה המכילה בה -כמו כן, על

בין השאר באמצעות   המ משובקבלת  ואת המגבלות שלו,  הווה חלק מן המאמץ  . מדובר בעקרון חשוב 

בפיתוח עצמי ממגוון מקורות הצוות  היחידה או  דגש מרכזי   ;המשותף של  עמיתים, פקודים וממונים. 

זה   בהקשר  מופנה  הדרכתינוסף  עצמי  mentorship)  לליווי  לפיתוח  במאמצים  לסייע  עשוי  אשר   )

 .  )כפי שיפורט בהמשך הפרק(  משמעותי ולהשגת יעדים מקצועיים

 

המו הצבאי  מנהיגים  הארגון  אקטיבי.  באופן  אותו  מבקשים  ואף  למשוב  פתוחים  לעצמם  דעים 

תוכניות מוסדרות של משוב והערכה ממקורות שונים כמכשירי מדידה פורמאליים  האמריקני מספק  

וממונים. כפיפים  עמיתים,  מספקות   מקרב  הזה  הסוג  מן  תוכניות  קרובות,  שלעיתים  היא  התפיסה 
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ותובנות   קריטיים  אחרת.  משובים  בצורה  לגלות  ניתן  לדוגמשלא  פותח  מודעות    הכך  לפיתוח  כלי 

המסייע ליחידות ואינדיבידואלים לזהות חוזקות    AAR (The after action review)  -, תהליך העצמית

ידי כך לשפר את ביצועיהם בהמשך הפרויקט או האירוע. מדובר בכלי המסייע -וחולשות בפעולתם ועל

ידי כך לתכנן ולהתכונן להמשך האירוע או -אופן הביצוע שלו ושל אנשיו ועל  למנהיג הצבאי לבקר את

  שמשוב לא חייב להתבצע במסגרות פורמאליות בלבדלאירועים דומים בעתיד. אולם חשוב להבין גם  

 ורבים מן המשובים היעילים ביותר עולים משיחות שאינן פורמאליות עם פקודים, עמיתים וממונים.  

 

 ם פיתוח אחרי. 3

להדגיש שגם מבחינה תורתית ותפיסתית וגם מבחינה חשוב  .  פיתוח אחריםב  מימד הפיתוח השני עוסק

 נפרדים. -ובלתי זה בזה שלובים  –הפיתוח העצמי ופיתוח האחרים  –מעשית, שני המרכיבים 

 

אחרים   בערכי    נתפספיתוח  המשוקע  ורציף  מתמשך  מכוון,  כתהליך  האמריקנית  הפיתוח  בתורת 

. התפיסה היסודית הינה שבאמצעות תהליכי פיתוח, חיילי, מנהיגי ואנשי הארגון עשויים  צבאיה   הארגון

לגדול לכדי מנהיגים בטוחים בעצמם ובעלי יכולות גבוהות המסוגלים להוביל ארגונים, יחידות וצוותים.  

כח עבר.  וניסיון  הכשרה  אימון,  חינוך,  של  מתמשך  שילוב  תוך  מתרחש  צבאית  מנהיגות  לק פיתוח 

צרכי   בין  הארוך,  לטווח  הצבא  צרכי  בין  איזון  לייצר  צבאיים  מנהיגם  על  המנהיגות,  פיתוח  מתהליכי 

יחידתם.   בפני  הניצבים  ובין הצרכים המשימתיים המיידים  נוסף הקריירה לטווח הקרוב של אנשיהם 

בעקביות לקראת השלב הבאלכך דורש ממנהיגיו לפתח את אנשיהם  עמו    , הארגון הצבאי האמריקאי 

 יתמודדו. 

 

שמדובר היא  לאנשיהם  צבאיים  מנהיגים  בין  היחסים  למערכת  בנוגע  הבסיסית  ביחסי    תמיד   העמדה 

( האחריות  בהם(,  developmental relationshipsפיתוח  הצבאי  המנהיג  על  לאנשיו    מוטלת  לסייע 

י הוא  וכיצד  הנלמד  הנושא  בעקביות. על המנהיג להסביר על חשיבות  ולהתפתח  תרום לביצועיו ללמוד 

לזכור שלמידה מניסיון אינה אפשרית תמיד, לעיתים לא   ולארגון. חשוב  העתידיים של האינדיבידואל 

את   אנשיהם  עם  לחלוק  מנהיגים  על  זאת,  במקום  מבצעית.  התנסות  דרך  הכשרה  לייצר  ניתן 

ייעוץ, ליווי הדר . וביתר פירוט דרך  בעיקר באמצעות חניכההתנסויותיהם   . כתי ואימוןפרקטיקות של 

כך למשל, ישנה חשיבות ליצירת מפגשים קבועים עם מפקדים ותיקים אשר יחלקו את התנסויות העבר  

 שלהם עם חיילים שעדיין לא נמצאו בשדה הקרב.  
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(,  mentoringאם כן, פיתוח מנהיגות במישור הארגוני מתבטא בעיקר בפרקטיקות של ליווי הדרכתי )

המאמצים הללו מוחדרים בהדרגה לכלל המנהיגים הצבאיים   (.counseling( וייעוץ )coachingאימון )

לשם הגברת המוטיבציה והרצון לשכלל ולפתח את הידע המקצועי שלהם ואת יכולותיהם. גם לתפיסת  

היא  -ווסט הטענה  הללו.  הפיתוח  לפרקטיקות  רבה  חשיבות  ישנה  לקצינים,  הספר  בית  שאימון,  פוינט, 

יעי וייעוץ  הדרכתי  שלוליווי  להתנסויות  היגיון  להעניק  למנהיג  מאפשרים  זה לים  מסוג  תמיכה   .

כוונותיהם ואת התפקוד שלהם   את עצמם, את  בסביבה הארגונית הצבאית מאפשרת למנהיגים לבחון 

 (.  building capacity to lead, 2012בצורה בריאה )

 

מנת להוביל את אנשיהם  -ם על( היא תהליך בו נוקטים מנהיגים צבאייcounseling)  הייעוץפרקטיקת  

הייעוץ,   בתהליך  שלהם.  הפוטנציאל  פיתוח  ולשם  פעולותיהם  לאנשיהם  לשיפור  מסייעים  מנהיגים 

פעולה תוכניות  לפתח  וכן  וביכולותיהם  בתפקודם  וחולשות  חוזקות  אכן לזהות  הייעוץ  כי  לוודא  כדי   .

תהלי כל  לאורך  באנשיהם  לתמוך  מנהיגים  על  מיטבית,  בצורה  מתמקד  מתקדם  טוב  ייעוץ  הייעוץ.  ך 

בביצועיהם הנוכחיים של הפקודים, אך זאת תוך הסתכלות מתמדת לעבר תוכניות ופתרונות עתידיים.  

בונים. משובים  אחר  עקבי  באורח  ולתור  פעילים  משתתפים  להיות  היא  הפיתוח  ממושאי    הציפייה 

ות אירוע מקרי אלא הוא צריך באותה הנשימה, חשוב להדגיש גם שייעוץ מקרב מפקדים אינו יכול להי

מנהיגות להיות   לפיתוח  ומקיפה  סדורה  מתוכנית  לכלל חלק  תתייחס  עקבית  ייעוץ  תוכנית  בנוסף,   .

 ים כבעלי הפוטנציאל המנהיגותי הגבוה ביותר. נתפסהמפקדים ולא רק לאלו ה

 

המאמן   ות.מתמקד בעיקר בלימוד ובהדרכה לשם האצה והגברה של יכולות קיימ(,  coaching)  אימון

לרמה   להגיע  כיצד  ולהדריכם  ביצועיהם  של  הנוכחית  הרמה  על  ללמוד  האימון  למושאי  לסייע  אמור 

וכישורים.   ידע  של  יותר  או  גבוהה  כישורים  פיתוח  לשם  נוקטים  בה  פיתוח  טכניקת  היא  אימון 

. אספקט  . בנוסף, על המאמנים להחזיק בידע נרחב בתחום בו הם עוסקים באימוןהתנהגויות ספציפיות

חשוב באימון הינו זיהוי ותכנון לטווח הקצר והארוך. המאמן ומושא האימון דנים בחוזקות, חולשות,  

 בדרכי וצורות פעולה לשיפור או שימור.  

 

הינה   נוספת  פיתוח  הדרכתיפרקטיקת  הייעוץ,  mentoring)  ליווי  או  האימון  לפרקטיקות  בהשוואה   .)

וכי או הכשרתי בין המנהיגים ואנשיהם, בליווי הדרכתי יש בכך  בהן לא נדרש רקע משותף מקצועי, חינ

כלל המלווה ומושאו מתמחים ממש באותו התחום המקצועי. זאת מתוך עקרון  -צורך משמעותי. בדרך 
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, כאשר המלווים חוו בעבר את מה שמושאיהם חווים כעת או  ידי למידה מתוך התנסות-עלשל פיתוח  

טיקת פיתוח בעלת עוצמה רבה שמקורה במשוב ובהדרכה האישית עומדים לחוות בעתיד. מדובר בפרק

בהיבט   בפיתוחו של המנהיג  בעיקר  ליווי הדרכתי מתמקד  שמקבלים המנהיגים מהמנהיגים המלווים. 

עתידייםשל   אתגרים  עם  בעמידה  ניסיון  מדובר  צבירת  כי  זה  בהקשר  להדגיש  חשוב  פיתוח  .  ביחסי 

( בין אדם עם ניסיון רב יותר לבין אדם אחר  voluntary developmental relationships)  התנדבותיים

( ובכבוד  הדדי  באמון  המאופיינים  פחות  ניסיון  הסוג  AR 600-100עם  מן  יחסים  אחרות,  במילים   .)

יתקיימו   שהם  ארגונית  ציפייה  וישנה  ממוסדים  בהחלט  הם  אך  בפקודה  מעוגנים  אינם  אמנם  הנדון 

 בקרב מפקדים.  

 

לציי יש  הזאתבנוסף,  הפיתוח  לפרקטיקת  חשובים  מאפיינים  מספר  כאשר   ;ן  מתרחש  שכזה  ליווי 

ניסיון פחות, זאת לשם האצת התפתחותו   בעל  זמן מה לאדם אחר  וייעוץ במשך  המלווה מספק עצות 

המנהיג הצבאי, מושא הליווי, יוזם לרוב יחסים מן הסוג הנדון ולמעשה מבקש המקצועית והאישית.  

המלווה מן  לייעוץ  )בגרות,  .  אישית  התפתחות  תהליכי  על  בצורה מהותית  להשפיע  אמור  הדרכתי  יווי 

תקשורתיים   בנוגע אישיים -וביןכישורים  וכן  טכני  טקטי,  )ידע  מקצועיים  התפתחות  תהליכי  על  וכן   )

 למסלול הקריירה בצבא(. 

 

בתהליכ רווחת  היא  המשוב  מתן  פרקטיקת  המסמך,  לאורך  להבחין  שניתן  כפי  כן,  על  פיתוח  יתר  י 

ספציפי בתהליכי החניכה. התפיסה הארגונית  באופן  והיא מרכזית  היבשה האמריקאי  בצבא  מנהיגות 

מנהיגותיים   לביצועים  ומתורגם  יומי  בסיס  על  מהתנסויות  למידה  מאיץ  לפיתוח,  תורם  שמשוב  היא 

ביותר מת ביצוע. כאשר התצפיות המשמעותיות  בבחינה ואבחון של  רחשות טובים. מתן משוב מתחיל 

תוך מעורבות בפעולה קריטית וחשובה, תוך צפייה בקשר של המפקד עם אנשיו או עם חיילים אחרים,  

 או תוך כדי התמודדות עם בעיה מאתגרת. 

 

  בצבא ארה"בה  תפיסהאך בניגוד גמור להנחה המקובלת שמערכת יחסים כזו מוגבלת למפקד ופקוד,  

עשויים להתהוות במגוון הקש כאלה  ובמיוחד בין עמיתים מדרגות  היא שיחסים  בארגון הצבאי,  רים 

זוטרים ומש"קים . בהרבה מקרים, היחסים נמשכים גם לאחר שצד אחד  זהות ושונות ובקרב קצינים 

למשל,   כך  הפיקוד.  שרשרת  את  )עזב  הצופים/מדריכים  תפקיד  .  ( O/T's- observer/trainersפותח 

פיתו  לפיה  התפיסה  את  טובה  בצורה  משקף  זה  היחסים תפקיד  במערכת  רק  מתקיים  אינו  אחרים  ח 
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ההיררכית שבין מפקד לפקודיו אלא גם ביחסים בין עמיתים. כאשר ממלאי העמדה הזאת הם מנהיגים  

 המספקים לעמיתיהם משוב על אופן תפקודם.  

 

 ;מתוך התפקיד הזה ניתן ללמוד על עקרון פיתוח נוסף החוזר במספר כתבים בצבא היבשה האמריקאי

ג  )למידת  מודרכת  מפקדים (guided discovery learningילוי  נוקטים  בה  פיתוח  בטכניקת  מדובר   .

 בהמשך(.  פירוט על עיקרון זה יובאמנת לסייע בפיתוח מפקד עמית )-על

 

פעילים   להיות  אינדיבידואלים  שעל  היא  הצבאית  הארגונית  התפיסה  הפיתוח,  למושאי  בנוגע  בנוסף, 

מוטל המנהיגות.  פיתוח  ולאמץ בתהליך  התהליך  כל  לאורך  פרואקטיביים  להיות  האחריות  עליהם  ת 

עמדה של למידה אקטיבית לאורך זמן. מימד הפיתוח העצמי מקבל כאן משנה תוקף כאשר על חיילים 

( הדרכתיות  הזדמנויות  אחר  בעקביות  לתור  והעמדות  הדרגות  ואף mentoring opportunitiesבכל   )

באמצעות תהליכים שכאלה ניתן להבין בצורה טובה את  קביות.  למלא את עמדת המדריך והמודרך בע

פיתוח ומתמשכת,  תהליכית  למידה  במושג  האמריקאי  הצבאי  הארגון  דוגל  בו  עצמי  -העיקרון 

 . ואדפטיביות לתרבות הצבאית

 

 מקום המנהיג הצבאי בפיתוח הצוות ובשלבי הבנייתו. 4

פיתוח מנהיגות על בתהליכי  צוותים    ידי המנהיג-חלק משמעותי  וגיבוש של  בפיתוח  הצבאי מתבטאים 

משימות   של  לביצוע  הסיבות  אף  ואולי  הגדולים  הלאומיים  השיקולים  קרובות,  לעיתים  מלוכדים. 

מע נעדרות  המוטל  ימסוימות  את  ומבצעים  פועלים  הם  בכך,  להתחשב  מבלי  ועדיין  חיילים.  של  ניהם 

ל ועבור החיילים המשרתים  הצוות  ולו למען חברי  בסיסי עליהם  כיסוד  זוהי הרעות  ולשמאלם.  ימינם 

צוות מלוכד הוא רכיב בסיסי ליכולת השפעה והנעה בדרך  וקריטי של האתוס הקרבי. ועוד יותר מכך,  

הליבה משימות  אחר  ומילוי  הנעשה   להגשמה  רגיש  בתהליך  מדובר  הצבאי.  הארגון  את  המנחות 

ובסבלנות,   קשה  עבודה  ביןבאמצעות  בכישורים  שימוש  הצבאי.-תוך  המנהיג  מצד  למרות   אישיים 

טובים  וצוותים  מאחר  משתלמת  היא שמדובר בהשקעה  התפיסה  בכך,  המושקעים  הרבים  המאמצים 

מבצעים משימות בזמן, במשאבים הנתונים להם ובמינימום מאמץ מבוזבז. בעת קרב, צוותים מלוכדים 

 .הם היעילים ביותר ולכן יש להשקיע זמן רב ומחשבה עמוקה ביצירתם

 

קולקטיבית. או משימה  מטלה  לביצוע  יחד  קבוצה המתפקדת  כל  הוא  בצורה   צוות  שיעבדו  לצוותים 

 : מאפייני הצוות המלוכדטובה יתרון בהגברת מוטיבציה וביכולות נשיאה באחריות בקרב חבריהם. 
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 אמון אחד בשני ויכולת לצפות כיצד כל אחד יפעל •

 מנת להגשים את המשימה -עבודה משותפת על •

 ה לפועל של משימות בצורה יסודית ומהירה הוצא •

 עמידה ברמות ביצוע גבוהות  •

 הסתגלות לאתגרים תובעניים  •

 למידה מניסיון, פיתוח גאווה ואחריות על הישגים   •

 

: צוות אחד רגיל לעבוד יחדיו. חבריו בוטחים הצוותים יכולים להימצא בשלבי התפתחות שונים. לדוגמ

ומצליחים למלא אחר המשי באותה  אחד בשני  צוות אחר  מה המוטלת עליהם ללא מאמצים מיותרים. 

מחלקה קיבל לתוכו שלושה חברים חדשים ומפקד מפלוגה אחרת. הצוות יתבגר יחד בצורה תהליכית. 

על חברי הצוות הזה להבין יחדיו כיצד הדברים עובדים. ראשית, עליהם לנהוג כחברי צוות. לאחר מכן, 

כצוות  להפגין יכולות. ולבסוף, עליהם לעבוד יחדיו  והיחידה החדשה  עליהם ללמוד מהם הסטנדרטים של  

תוצאות מלוכד מהיר.  או  ברור  תמיד  אינו  השלבים  בין  והמעבר  שונה  באופן  מתפתחים  צוותים   .

יכולותיו.   את  לשפר  כדי  לבצע  ניתן  ומה  ממנו  הציפיות  את  לקבוע  עשויות  הצוות  מנהיגים התפתחות 

 . י הצוות ולחברי הצוותבעלי יכולות רגישים למאפיינ

 

המקרה.   כיד  נוצרים  לא  שצוותים  היא  הצוותהתפיסה  בניית  את  ללוות  חייבים  צבאיים    מנהיגים 

(, שלב התמיכה  enrichment(, שלב ההעשרה )formationשלב ההתהוות )באמצעות שלושה שלבים:  

(sustainment .) 

 

ההתהוות. האפ  שלב  צבאיים  למנהיגים  אין  קרובות,  חברי  לעיתים  בחירת  בתהליך  להתערב  שרות 

הצוות, למרות זאת מוטלת עליהם האחריות להבטיח שהצוות יהפוך ליחידה בעלת כושר ביצוע איכותי. 

מקבוצה חלק  הם  כי  חשים  חבריהם  כאשר  טוב  עובדים  בהתהוותצוותים  הקריטיים  השלבים  שני   .- 

ב, תהליך קבלת אחריות הוא שיוצר  הם שונים בתכלית בעתות שלום ומלחמה. בקר  -קבלה ואוריינטציה

את ההבדל בין חיים ומוות בעבור חברי הקבוצה. בעת קרב, למנהיגים צבאיים יש נושאים רבים לעסוק  

בהם ומצבם המנטאלי של חברי צוות חדשים עשוי להיתפש כמשמעותי פחות. אולם, במידה וחיילים לא  

ת לכת ובסופו של עניין גם להיכשל במשימה.  מסוגלים להילחם, היחידה עלולה לסבול מהשלכות מרחיקו

הקבלה יכלול    שלב  השלב  זאת,  מאפשר  והזמן  במידה  לצוות.  חדשים  חברים  של  בהכנסתם  מסייע 
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היכרות אישית. שלב האוריינטציה נפתח בהכרה של חברי הצוות האחרים, למידה של סביבת הפעולה 

רוש ובמקרה וישנם מצטרפים חדשים לצוות,  הזמנים. בקרב, למנהיגים לא תמיד יהיה את הזמן הד-ולוח

 יוצמדו אליהם חניכים ותיקים מתוך חברי הצוות.  

 

הצוות.   התהוות  בשלב  ובמיוחד  יחדיו,  עובדים  צוותים  שבו  באופן  אינסטרומנטאלי  תפקיד  למנהיגים 

י מנהיגים מספקים כיוון ומחזקים את נורמות הפעולה של חברי הצוות, כיצד הם מתקשרים האחד לשנ

ההרגלים,  הצוות,  חברי  חוזקות  מתפיסת  החל  שונים,  כישורים  נדרשים  לפעולתם.  הסטנדרטים  ומהם 

בצוות  הנוכחות  המיומנויות  ואת  הכישורים  את  מנתחים  מנהיגים  ההתהוות,  בשלב  ועוד.  הגבולות 

 ומחליטים על פעולות עתידיות לשמירה על הסנכרון בין החברים. 

 

ההעשרה חדשי  חברי  .שלב  בעצמם,  צוות  בטוחים  הם  שבו  לשלב  ספק  הטלת  של  משלב  עוברים  ם 

ובמנהיגיהם מחלוקותבעמיתיהם  על  להתגבר  מסוגלים  בשני  אחד  בוטחים  אשר  צוות  חברי  אמון .   .

במנהיג מאפשר לחברי הצוות להשהות ספקות ולהתרכז בתפקידם ובביצוע המשימה. מנהיגים לומדים  

ידי קביעת קווים -מות מתוך מה ששמעו מחברי הצוות, עלידי הקשבה והתקד-לבטוח בחברי הצוות על

ברורים של סמכות ואכיפת סטנדרטים. מנהיגים יכולים לשים לב לסימנים של פקפוק מצד חברי הצוות  

כבר בשלב הראשון של ההתהוות. סימנים לכך מתבטאים בעקשנות מצד חברי הצוות בנוגע לעמדה או 

ה מקונפליקט,  הימנעות  מסוימים,  הנוגעים  דעה  וחשדות  ומטרותיו  בצוות  החברות  מחשיבות  תעלמות 

יד הכרת חברי הצוות, -לגורמי ההנעה של חברי הצוות. מנהיגים עשויים להגביר אמון ולבנות מוראל על

ויעילה. הדבר   צוות טובה  והדגשה של עבודת  בכבוד  וכנה עמם, התייחסות  שמירה על תקשורת תקינה 

האימ אימון.  הוא  ביותר  אימון החשוב  המשימה.  של  יעיל  ביצוע  לכדי  הצוות  חברי  בגיבוש  מסייע  ון 

מתרחש בכל אחד משלושת השלבים לבניית צוות, אך הוא חשוב במיוחד בשלב ההעשרה. הצוות בונה  

 את היכולת הקבוצתית שלו בשלב זה. 

 

ו גאוות  במהלך שלב זה, חברי הצוות מזדהים עם ה"צוות" השלם. הם חלק ממנו, פיתח  שלב התמיכה.

יחידה והם מעוניינים בהצלחתה. בשלב זה, חברי הצוות יבצעו את המוטל עליהם ללא הכוונה. לכידות  

מאפיינת את השלב הזה של בניית הצוות. לכידות היא גורם מוטיבציוני מהותי המאפשר לצוות לעבוד  

כל משימה  ותפת.  יחד. צוות מלוכד מניח בצד מחלוקות שעלולות להפריע לתפקוד התקין ולעבודה מש

הצוות את  ולאתגר  הקשרים  את  לחזק  הזדמנות  למנהיג  מעניקה  של    חדשה  חדשים  לשלבים  להגיע 

לעמוד  הרצון  ואת  המוטיבציה  את  לרומם  מסייעת  ליכולותיו  בנוגע  הצוות  עמדת  וביטחון.  הישגים 

 באתגרים חדשים. 
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פעולה, מחויבות למשימה  -יתוףעל פיתוח אמון, ש  אחראיבכל שלבי התפתחות הצוות, המנהיג הצבאי  

המשימה. ביצוע  נהרסים    והשלמת  קשרים  מתגלע,  קונפליקט  נשבר,  האמון  מתרחש,  לא  זה  כאשר 

 והעבודה לא נעשית. במקרה כזה על המנהיג הצבאי להתערב במהירות ולהחזיר את הצוות למסלול.  

 

 ( on the jobפעילות )פיתוח תוך כדי . 5

. נקודת המוצא בהיבט זה היא שהזדמנויות  פעילותפיתוח תוך כדי מקד במימד פיתוח מנהיגות נוסף מת

הפיתוח הטובות ביותר מתרחשות תוך כדי פעילות. מנהיגים צבאיים בעלי ראיית פיתוח יעודדו גדילה  

ממנהיג   משוב  שקבלת  היא  התפיסה  כאשר  שונות.  ובעמדות  בתפקידים  אנשיהם  בקרב  והתפתחות 

שגרתית   פעילות  של  עליהם בעיצומה  בהם  בתחומים  אנשיו  את  טובה  בצורה  ולמקד  לכוון  עשויה 

של  והעשרה  להגדרה  חדשות  דרכים  אחר  בעקביות  לחפש  ממנהיגים  הציפייה  ולהתפתח.  להשתפר 

 מנת להכשירם לקראת מערך אחריות חדש במשימה הנוכחית ובמשימות עתידיות.  -תפקידים, זאת על

 

 profession tewards theS/  הצבאי ניהול המקצוע. 6

הארגון הצבאי דורש מיקוד בביצוע המשימה ובשיפור הארגון. היכולות שעוסקות ביצירת סביבת עבודה  

בפיתוח )-חיובית,  בניהול המקצוע  היכולות הקשורות  ובפיתוח אחרים הם  מדובר  stewardshipעצמי   .)

שלב מש  במערכת  של  ושימור  לניהול  המתייחסות  ואמונות  עקרונות  מומחיות,  אסטרטגיות,  אבים, 

מסורות ומנהגים היוצרים למעשה את המקצוע הצבאי. מנהיגים עוסקים בהשלכות שיש להחלטותיהם  

ניהול דורש קביעת סדרי עדיפויות והקרבה, כאשר כל המנהיגים ידרשו לתרום מיכולותיהם לאורך זמן.  

ניהול   כולו.  הצבאי  הארגון  או  היחידה  לטובת  מאנשיהם  בחי  מקצועיאו  לפיתוח עוסק  רצופים  בורים 

 בחברי הצוות בארגון הצבאי למען הגשמת המשימה.  ותמיכה

 

 ליישום עקרונות הפיתוח  הדוגמ .2

אחד הביטויים הפרקטיים הבולטים לעקרונות פיתוח המנהיגות שהוצגו בחלק זה הוא מדריכי  הפיתוח  

(handbooksהנפוצים בצבא היבשה האמריקאי הנגישים לכלל המפקדים בכל עת )  אותם ניתן למצוא ,

( צבאית  למנהיגות  המרכז  של  מדריך  CAL- center for army leadershipבאתר האינטרנט  פיתוח  (: 

יחידה למפקד  (,  "a commander's handbook for unit leader development")  2011  מנהיגות 

למנהי"the self-development handbook")  2011  עצמי-לפיתוחהמדריך   המדריך  הצבאי  (,  בעת  ג 
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 2011  בעת אימונים(, המדריך לפיתוח מנהיגות  "army leader transitions handbook")  2011  מעברים

("developing leadership during unit training exercise"  המדריך )2012  לשיפור פיתוח המנהיגות 

(LDI Guide- "leader development improvement guide"  .ועוד ) 

 

)את    ה לדוגמ  נביא אימונים  בעת  מנהיגות  לפיתוח   developing leadership during unitהמדריך 

training exercises) בכל כמעט  הנוגע  מנהיגות  לפיתוח  רבים  מיני  אחד  במדריך  מדובר  כאמור,   .

על   ניתן ללמוד  היבשה האמריקאי. מתוך המדריך  בצבא  העקרונות הכלליים לפיתוח מנהיגות צבאית 

 (CTC- combat training centerבמרכז להכשרה קרבית )תנדבותי משמעותי בקרב מפקדים  תפקיד ה

היבשה ) -  בצבא  מהותית   נתפסהתפקיד    (.O/T's- observer/trainersצופים/מדריכים  כתרומה 

. האחריות הראשונית של ממלאי העמדה הזאת היא  למידה מעמיתיםולארגון בתחום פיתוח מנהיגות  

על אופני  לספק למנהיגים   הן משפיעות  כיצד  ולבחון  בנוגע לצורות המנהיגות שלהם  תצפיות מדויקות 

בשרשרת   ולמנהיגים  לצופים/מדריכים  לספק  אמור  הכתוב  הפיתוח  מדריך  שלהם.  והביצוע  התפקוד 

את   הנדרשהפיקוד  הטכניקות  ואת  עמיתים  יםהכלים  למנהיגים  משוב  ומתן  לאופן   לזיהוי  בנוגע 

 ד היא משפיעה על ביצועי החיילים ועל ביצוע המשימה.  המנהיגות שלהם וכיצ

 

כתהליך  מנהיגות  פיתוח  של  התפיסה  את  משקף  דומים  אחרים  מדריכים  ושל  כזה  מדריך  של  קיומו 

העובדה שיש מקום לתפקיד שכזה בעת אימון טקטי ניתן ללמוד על  מ,  נוסף לכך(.  on the jobמתמשך )

, זאת ועודבמימוש יכולות מבצעיות ובביצוע משימות הליבה.  החשיבות הניתנת למנהיגות ככלי מהותי  

היבשה האמריקאי בצבא  כתבים  פיתוח החוזר במספר  על עקרון  ניתן ללמוד  למידת   -  מתוך המדריך 

. מדובר בטכניקת פיתוח מנהיגות בה נוקטים מפקדים  (guided discovery learningגילוי מודרכת )

ש כאן עיסוק באחריותם של מפקדים ליצור הגיון במידע שמגיע  לשם פיתוח מפקדים עמיתים. בעצם י 

על  הםאלי הצבאית -מעמיתיהם,  והדוקטרינה  אישיות  התנסויות  אישי,  ידע  בין  אינטגרציה  ביצוע  ידי 

בשרשרת    .הרלבנטית המנהיגים  ועל  הצופים/מדריכים  על  הנדון,  במקרה  למעשה.  הגילוי  שלב  זהו 

לה ורעיונות  טכניקות  למנף  הם  הפיקוד  בו  המנהיג  כן,  בעשותם  המודרכת.  הלמידה  עקרונות  טמעת 

ל שלוצופים  הלמידה  אורחות  על  אחריות  מתוך ו  וקח  מפקדים  קרובות  ולעיתים  הצופים/מדריכים 

שרשרת הפיקוד ממלאים את עמדות התמיכה. השימוש בלמידה מודרכת בעיצומם של אימונים הופכת  

גילויים עצמיים וגילויים  -( ועלself-guided learnerאת המנהיג הנצפה ללומד עצמאי ) ידי כך מעודדת 

סביבתיים וכדומה. הצופים/מדריכים מבצעים את תהליך הצפייה והחניכה הזה  -רחבים יותר, ארגוניים
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סיבה   של  אנליזה  מבט,  נקודת  למגוון  חשיפה  שונות,  שאלות  שאילת  חיוביים,  חיזוקים  באמצעות 

 תגרים ועוד.  ותוצאה, בחינת אופן העמידה מול א

 

בשיתוף  התפ למדריכים/צופים  מאפשר  יחדיו  קיד  לתחזק  ואף  לייצר  הנצפים  המפקדים  עם  פעולה 

( המאפשר קבלה והעברה של משובים. מה שמדגיש בעצם developmental climate)  אקלים התפתחותי 

לצד עקרון  המהותי בפיתוח מנהיגות בצבא היבשה האמריקאי. )קבלת המשוב( חוזרהעקרון ההיזון את 

פיתוח נוספים ורצופה   ;רווח זה, עולים כאן מספר עקרונות  לקיחת אחריות אישית ללמידה מתמשכת 

גם בזמנים רוויי לחץ ומתח של לחימה או התכוננות ללחימה. עוד עיקרון אשר בא לידי ביטוי כאן הוא  

ירים. יתר על כן, יש  הלמידה ממפקדים אחרים בעלי ניסיון, מעמיתים מקצועיים ולא רק ממפקדים יש 

ייעוץ, אימון וליווי הדרכתי. כאשר הציפייה   ;בתפקיד זה שילוב בין שלוש הפרקטיקות לפיתוח אחרים

מהצופים/מדריכים לתרגם את התצפיות שלהם מתוך נקודת המבט הסובייקטיבית וניסיון העבר שלהם  

משובים   דרך  וכן  דוגמא  ושימוש  אימון  הכוונה,  המאפשריםדרך  אופן    בונים  על  ללמוד  למפקדים 

 תפקודם, לשמרו ולשפרו. 

 

ניתן להצביע על מספר עקרונות משמעותיים בתפיסת פיתוח המנהיגות בצבא ארה"ב:  לסיכום פרק זה,  

למנהיגים תפקדי מרכזי בתהליך פיתוח המנהיגות של אנשיהם, אך לא רק להם. על מנהיגים ואנשיהם  

מנהיגות במקומות ובאופנים הלא פורמאליים יכול להיות    לקחת אחריות על פיתוח עצמי, כאשר פיתוח

והדרכה מעמיתים מקצועיים. העיקרון הבולט הוא שפיתוח -כיעיל אף יותר. למשל על ידי קבלת ייעוץ 

פיתוח מתקיימות   כן פרקטיקות  על  רצוף הנמשך לכל אורך החיים המקצועיים,  הוא תהליך  מנהיגות 

עב כדי  תוך  יותר  אף  ואולי  )בהכשרות  מבצעיתon the jobודה  בפעילות  באימונים,  עקרון ו  (,  בשגרה. 

הפעולה  שסביבות  היא  התפיסה  הסביבה.  השתנות  עם  גמישה  התמודדות  ביכולת  גם  מתבטא  הרצף 

כיום הן דינאמיות, מעורפלות ומגוונות, לכן יש לפתח יכולות אדפטיביות )הסתגלות(, חדשנות וגמישות.  

מ היבט  לזהות  ניתן  כך,  ההיבט  מתוך  והוא  האמריקאי  בצבא  מנהיגות  בפיתוח  נוסף  שמעותי 

הקוגניטיבי. המתבטא גם בפיתוח התבונה בהרחבת ידע לצד ההיבט הפסיכולוגי בדגש על פיתוח מודעות  

ואיכותי.   חיובי  ארגוני  אקלים  הוא  הללו  התהליכים  מתקיימים  עליו  שהמצע  להדגיש  חשוב  עצמית. 

 למידה, גדילה והתפתחות אישיים ומקצועיים.  קיומו של אקלים כזה הוא שמאפשר 

 

 מסגרות ושיטות לפיתוח מנהיגות  .3
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חלק זה יעסוק במסגרות ובצורות לפיתוח מנהיגות בצבא היבשה האמריקאי. בשימוש במונח מסגרות 

בעת למבנים ולמנגנונים ארגוניים התומכים בפיתוח מנהיגות -הכוונה למוסדות וגופים ארגוניים אך בה

הב בארגון  צבאית.  שמבנים  מחשבה  מתוך  נעשתה  והיא  מקרית  אינה  זה  בחלק  שיוצגו  במבנים  חירה 

אוצרים בתוכם תפיסות והשקפות אותן הארגון מעוניין לקדם אך הם גם מחדדים ואף מייצרים אותן. 

אם כן מתוך העיסוק בכך, ניתן יהיה ללמוד בצורה מקיפה הן התפיסות, ועל הטכניקות והן על המבנים 

עקרונות  הארגו בקיומם  ומגלמים  כיום  האמריקאי  הצבאי  בארגון  מנהיגות  בפיתוח  העוסקים  ניים 

 הפיתוח כגון, פיתוח עצמי, למידה רצופה לכל אורך החיים ועוד: 

 

1  .  ( combined arms center  -LD&E-CACמרכז הזרועות המשולבים לפיתוח מנהיגות ולחינוך 

for leader development and education):    בשנת הוקם  ולחינוך,  מנהיגות  לפיתוח  ,  2008המרכז 

( משולבים  לזרועות  הכולל  המרכז  בתוך  שינוי  מתהליך  מרכז  CACכחלק  להקים  לרצון  נגע  השינוי   .)

שהתמחותו העיקרית היא מנהיגות צבאית וחינוך. המרכז הנוכחי הוא תולדה של תהליך השינוי. המרכז  

( באמצעות  full-spectrum operationsם לטווח מלא של פעולות )אמון אם כן על פיתוח מנהיגים וחינוכ

בתי המנהיגות  -שבעה  פיתוח  בתחום  מוביל  כסוכן  משמש  המרכז  בארה"ב.  מרכזים  וארבעה  ספר 

הצבאית והוא מפתח בעקביות את האמנות והמדע של הכוחות הלוחמים. המרכז דואג לפתח מנהיגים  

מישים ואדפטיביים בסביבות הפעולה הנוכחיות, תוך עדכון צבאיים כחושבים עצמאיים, ביקורתיים, ג

 תמידי בערכי הצבא ובאתוס הלחימה.  

 הספר הפועלים בתוך המרכז:-דוגמא לבתי

 :  פועלים בתוכה (CGSC- command and general staff collegeהמכללה לפיקוד ומטה ) .1

, מכשיר ומחנך  (CGSS- command and general staff schoolהספר לפיקוד ומטה )-בית •

ומנהיגים   שונים  שירות  מארגוני  קצינים  זרים,  מצבאות  קצינים  ביניים,  בדרגות  צבא  קציני 

( הצבא  של  המלא  בטווח  לפעולה  ורב full spectrum armyלהתכונן  מגוונות  בסביבות   ,)-

 לאומיות כמנהיגים, כלוחמים וכקציני מטה.  

)-בית • מתקדמים  צבא  ללימודי  , (SAMS- school of advanced military studiesהספר 

בעלות ומצבאות  האמריקאי  הצבא  מנהיגי  ואת  העתיד  מפקדי  את  תואר  -מחנך  בעלי  ברית 

"בוגר" לחשיבה אסטרטגית וטקטית לפתרון אדפטיבי של בעיות מורכבות בסביבה הביטחונית 

בבית  ללימודים -הרחבה.  תוכנית  הרס"ן,  לדרג  מתקדמת  הכשרה  תוכנית  פועלות:    הספר 
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"מוסמך"   תואר  מעניקות  הללו  התוכניות  בכירים.  למפקדים  ותוכנית  מתקדמים  יישומיים 

 (.  MMASבאמנויות הצבא והמדעים )

)-בית • פיקודית  להכשרה  , (SCP- school for advanced military preparationהספר 

דרגת  אחראי על הארגון וההוצאה לפועל של קורסי הכשרה לדרג המג"ד והמח"ט וכן לנגדים ב

 הספר מספק הכשרה וחינוך טקטי לחניכיו. -רס"ל שנבחרו לשמש בעמדות פיקוד. בית

וטקטיקה  -בית • מתקדמת  למנהיגות   SALT- school for advanced leadership)הספר 

and tactics )הספר לספק לקצינים חינוך מתמשך לעבר התפתחותם כלומדים,  -, משימת בית

הס  מדרגת  החל  ומנהיגים,  מקצועית לוחמים  הסמכה  הן  ההכשרה  תוצאות  לרס"ן.  ועד  גן 

מנהיגות  ובחטיבות,  בגדודים  הננקטים  מטה  תהליכי  טקטיים,  כישורים  זרועיות,  בטכניקות 

 ישירה, יכולות פיקוד וכדומה.

 (: CAC-LD&Eמרכזים הפועלים בתוך מרכז הזרועות הרחב )-לתתי הדוגמ .2

, מדובר במרכז האמון על ( CAL- center for army leadershipהמרכז למנהיגות צבאית ) •

הערכה   הניתוח,  הלמידה,  תהליכי  את  מוביל  המרכז  כולו.  בצבא  מנהיגות  ופיתוח  מנהיגות 

תוצריה   ופיתוחה,  הצבאית  המנהיגות  דוקטרינת  את  מספק  הוא  הצבאית.  למנהיגות  והבחינה 

מנהיג לפיתוח  השלטת  האסטרטגיה  את  ומשמר  מפתח  המרכז  השונים.  צבאית  ויישומיה  ות 

הן המרכז  עוסק  בהן  המשימות  מנהיגות.  לפיתוח  התוכניות  את  בפועל  חינוכי    ;ומנהל  פיתוח 

והכשרתי, פיתוח תורתי, סנכרון בין הכשרות צבאיות ואימונים המתרחשים בפועל לבין תהליכי 

פיתוח מנהיגות תיאורטיים, אינטגרציה בין חינוך צבאי ואזרחי ושמירה על מצוינות המנהיגים  

של  מתמדת  בחינה  תחת  נמצאת  מנהיגות  לפיתוח  שהאסטרטגיה  להדגיש  חשוב  הצבאיים. 

המנהיגות   בתחום  פרדיגמאטיים  בשינויים  להתעדכן  מקפיד  המרכז  צבאית.  למנהיגות  המרכז 

ובו בפרט,  הצבאית  המנהיגות  ובתחום  הרחב  התיאורטי  לשינויים  -בשדה  ביטוי  נותן  בזמן 

 טח. במאפייני המנהיגות המגיעים מהש

,  (CAPE- center for army profession and ethicsהמרכז לפרופסיה הצבאית ולאתיקה ) •

החינוכיים,   המשאבים  את  הבכירים  למפקדים  לספק  היא  הראשונה  מטרות:  מספר  למרכז 

הנרטיביים והרעיוניים להחייאת המקצוע הצבאי בקרב כל דרגות הצבא. המטרה השנייה היא 

מקצועית צבאית  זהות  יכולות  לגבש  על  ולשמור  אתית  התנהגות  לקדם  הן  נוספות  מטרות   .

ידי ניתוח, למידה והגדרה מחודשת של המקצוע הצבאי, -תפקוד גבוהות. המרכז מבצע זאת על

ידי יצירה ושילוב של -של האתיקה הצבאית ושל צורות ההתפתחות של אנשי המקצוע הצבא. על
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פי שונות,  הכשרות  בתוך  חדשים  מקצועיים  ועלמושגים  ודוקטרינה  חינוך  מנהיגות,  ידי  -תוח 

 הטמעת עקרון הלמידה לכל אורך החיים באופן ביצועי ומוסדי. 

, מרכז המורכב מחוקרים ואנשי (combat studies institute-CSI המרכז ללימודים קרביים ) •

 הכשרה. המרכז אמון על פיתוח תוכניות מחקר ולימוד בעיקר בתחום ההיסטוריה הצבאית.

, מדובר בפורום המספק לקוראיו, בניהם מנהיגי,  (military reviewעת ביקורת צבאית )כתב ה  •

עצמי, לחשיבה חדשנית וביקורתית על  -קציני ומפקדי הצבא כלים להתבטאות אישית ולפיתוח

ולמערכת הביטחונית   לצבא  הבוערים  בעניינים  הדיינות  יכולות  מוסדיות,  ופרקטיקות  תפיסות 

 בנושאים אשר שנויים במחלוקת ועוד.  הרחבה תוך עיסוק גם 

 

 : (Point-United States Military Academy, West פוינט )-האקדמיה הצבאית, ווסט. 2

האקדמיה אחראית על פיתוח מנהיגים צבאיים המחויבים לקריירה מקצועית ולשירות בצבא ארה"ב.  

דמיה לשמש מנהיגים צבאיים  המטרה העיקרית של המוסד היא לחנך, להכשיר ולאמן את חניכי האק

ומדינה. האקדמיה מעניקה הכשרה מגוונת אשר מתפרסת על ארבע   כבוד  מוסמכים המחויבים לערכי 

מערכת  כי  מדגישה  האקדמיה  השונים.  וגווניה  תחומיה  על  מנהיגות  בפיתוח  ומתמקדת  לימוד  שנות 

פוינט מושפעת בצורה -ט( הנהוגה כיום בווסCLD's- Cadet Leader Development Systemהפיתוח )

מהסביבה   והן  החניכים  פועלים  בתוכה  אשר  האסטרטגית  מהסביבה  הן  הסביבה,  ממורכבות  רצופה 

של -החברתית מצירוף  בנויה  באקדמיה  הפיתוח  מערכת  זאת,  לאור  החניכים.  מגיעים  ממנה  תרבותית 

 התנסויות פרקטיות, תיאורטיות וחינוכיות.  

 

לפיתוח   המרכז פותח כמעין מעבדה  :  (ombat training centerc -CTCהמרכז להכשרה קרבית )  .3

הצבא  רגולציית  לפי  שלהם.  במקצוע  ההכרחיים  המאפיינים  את  ללמוד  יוכלו  מנהיגים  בה  מנהיגות, 

לפי 350-50) זאת  בלחימה,  כוחות  בין  ( תוכנית המרכז להכשרה קרבית תספק הכשרה המכילה שילוב 

מספקת התוכנית  הצבאית.  מנהיגות   הדוקטרינה  בפיתוח  המתמקד  ביצועי  ניסיון  ולחיילים  למפקדים 

וביצועיות,   טקטיות  והכשרות  אימונים  באמצעות  חדשניים  אמיצים,  מנהיגים  ייצור  מיוחד.  באורח 

לצופים/מדריכים  הכשרה  סדנאות  השאר,  בין  מפתח  המרכז  ועוד.  ללחימה  היחידה  מוכנות  הגברת 

דים עמיתים, לבחון את צורות המנהיגות שלהם, לסייע לשפרם  שייעודן העיקרי הוא לחנוך וללוות מפק

 או לשמרם.  
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למנהיגות  .  4 המרכז  ולחינוך  מנהיגות  לפיתוח  הזרועות המשולבים  מרכז  של  האינטרנט  אתרי  מגוון 

נגמר.    מדובר באתרים מאד בהירים מבחינת אפשרויות השימוש בהם ומבחינת תוכנם הבלתי:  צבאית

נו חיבור לכל הרשתות החברתיות, בניהן פייסבוק וטוויטר. ישנו גם בלוג מעודכן  ראשית יש לציין כי יש

דיונים   ולפתח  להגיב  ניתן  אליהן  ומנהיגות,  פיקוד  בתחום  שונות  סוגיות  להעלות  אפשרות  ישנה  שבו 

היא   ובבלוג  החברתיות  ברשתות  בשימוש  העיקרית  המטרה  עקררציניים.  על  בכל  לשמור  הפיתוח  ון 

לעודד שאילת שאלות ולשתף בהתנסויות בעיקר קרב מנהיגים עמיתים בצורה שאינה  ן,  מקום ובכל זמ

הפיקוד.  -ועל  פורמאלית לשרשרת  מחוץ  השפעה  לייצר  גם  כך  האינטראקטיבית, ידי  האופציה  לצד 

מנהיגות לפיתוח  רבים  עזר  חומרי  מכיל  )האתר  מדריכים  מצגות,   ,handbooks  ,שנתיים סקרים   ,)

)גיליונות של כתב ה גם כאן מטרת נגישות החומרים הללו  .  ( ועודmilitary reviewעת ביקורת צבאית 

 בבסיסים ברחבי ארה"ב ומחוצה לה.  בבית,  ורצופהלעודד למידה מרוחקת  היא

 

5. HANDBOOKS  :באתר ונמצאים  הדרגות  בכל  המפקדים  לכלל  נגישים  המדריכים  כל    כאמור, 

צבאית. למנהיגות  המרכז  של  המנהיג   ניתן האינטרנט  עם  כך שימצאו  פיסיים  כעותקים  גם  להוציאם 

תמיד, בצורה כזאת יוכל להתפתח בעצמו ולפתח אחרים בכל עת שיבחר. הדבר משקף בצורה טובה את  

ולשפר  לפתח  שניתן  מיומנויות  כסט  מנהיגות  האמריקאי,  היבשה  בצבא  ופיתוחה  המנהיגות  תפיסת 

בזמ בחזית,  או  האם  בבסיס  ורצוף,  עקבי  רגיעה.  באורח  ובזמן  לחימה  המכילים  במדובר  ן  מדריכים 

כלים של מיומנויות מנהיגותיות. ארגז  לנושא    ממש  ברקע  נפתחים  לרוב המדריכים מבנה אחיד: הם 

המדריך וחשיבותו למימוש המשימה. לאחר מכן, ישנו פירוט הנוגע למטרה הקונקרטית של ההכשרה, 

וכדומה. בתחום  יעילה  הכשרה  של  רצויות  המנהיגות   תוצאות  מודל  על  מבוססים  הללו  המדריכים 

הנדרשת שהוצג לעיל ונצמדים באורח עקבי לעקרונות פיתוח המנהיגות של הצבא. הם נכתבים בצורה  

מחולקים לשלבים, מכילים הצעות לטכניקות ופרקטיקות המסייעות    ;מובנית, בהירה ומפורטת עד מאד

גים שונים שחוו מפקדים בעבר ובעיקר חוזרים שוב ביישום המטרות, דוגמאות למצבים והתנסויות מסו

ושוב על הציפיות והתפיסות הארגוניות בנושא מנהיגות צבאית ופיתוחה בקרב מפקדים. לצד זאת, יש  

ישנו  הצבאי.  המנהיג  של  אישית  והתבטאות  כתיבה  סובייקטיבית,  חשיבה  המעודד  ריק  מקום  תמיד 

ולתפיסות להבנות  לרשמים,  המיועד  פנוי  העבר   מקום  ניסיון  מתוך  הנובעים  וההשפעה  המנהיגות 

 וההווה. 

מנהיגות",    הדוגמ פיתוח  לשיפור  "המדריך  המרכז:  של  האינטרנט  באתר  שהתפרסם  חדש  למדריך 

היא  LDI Guide- leader development improvement guide)  2012ספטמבר   המדריך  מטרת   .)

ופר טכניקות  רעיונות,  הדרגות  בכל  למפקדים  ולמידה "לספק  פיתוח  פרופסיונאלית,  לגדילה  קטיקות 
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( וניתן IDP- individual development planעצמי )-מתמשכות". המדריך הוא חלק מהתוכנית לפיתוח

בכל   כי מנהיגים  בו כאשר המנהיג מעוניין להשתפר בתחום מקצועי מסוים. המדריך מדגיש  להשתמש 

פיתוח לשם  שימוש  בו  לעשות  יכולים  הערכה  עצמי-הדרגות  של  רחבה  מתוכנית  כחלק  נוצר  המדריך   .

( פיתוח -התוכנית פותחה על (.MSAF- multi-source assessment and feedbackומשוב  מנת להאיץ 

כיום.   בסביבות הפעולה המורכבות  בקרב מפקדים המשרתים  ארגון מנהיגות  התוכנית מתבצעת תחת 

(, המשמשים כסוכן  CACׁ ) רועות משולבים( והמרכז לז CALוהכוונה של המרכז למנהיגות צבאית )

המקפידות   הצבאיות  החינוך  ולמערכות  המנהיגות  לדוקטרינת  המנהיגות,  לחקר  מנהיגות,  לפיתוח 

 לשמור על מצוינות יכולותיהם של מנהיגי העתיד.  

 

כמנהיג.  הקונקרטיים  לצרכיו  התפורות  פיתוח  פעילויות  לעצמו  לייצר  הצבאי  למנהיג  מסייע  המדריך 

ידי המנהיג חייבות להיות קשורות לצרכי הפיתוח שהמנהיג  -ויות הפיתוח הנבחרות מן המדריך עלפעיל

שקיבל   מידע  לעבד  למנהיג  מסייע  המדריך  שקיבל.  משוב  מתוך  או  עצמי  הערכה/ניתוח  מתוך  זיהה 

ה דוגמת  אין .MSAF  -ממשוב,  ישנן  המדריך:  בבסיס  עומדים  אשר  עקרונות  הזדמנויות -שני  סוף 

אילו    ;לפיתוח תמיד  לחשוב  המנהיג  על  אפשריות.  פעילויות  של  מצומצם  מספר  מציג  הנוכחי  המדריך 

שתסייע  כזאת  בצורה  מעוצב  המדריך  הנוכחי.  במיקומו  או  בתפקידו  בפניו  ניצבות  פיתוח  הזדמנויות 

ן למנהיג להתחיל בפעולות הפיתוח ללא כל דיחוי. כל זאת תוך דגש כי על המנהיג להתחשב תמיד בניסיו

 העבר שלו, מוצלח וכזה שאינו מוצלח.  

 

-המדריך נפתח בהצגה של מרכיבי המנהיגות השונים מתוך מודל המנהיגות הנדרשת, כפי שמוצגים ב

ADP 6-22   עמוד הוא  מרכיב  בכל  הראשון  העמוד  ומרכיב,  מרכיב  כל  על  פירוט  ישנו  מכן,  לאחר   .

ה דומיננטי בתפקודו כמנהיג. חלק זה נקרא  דיאגנוסטי אשר מסייע למנהיג לבחון עד כמה המרכיב הז

(. לאורך החלק הזה, מצוינות גם דוגמאות שעשויות לשפוך אור evaluate capabilitiesהערכת יכולות )

על הסיבות לחוסר במרכיב הזה. כאשר מתמודדים עם העמוד הזה, על המנהיג לקחת בחשבון מקורות  

)למשל תפקודו  בהערכת  המסייעים  נוספים  מעמיתים,    -מידע  שהגיעו  שונות  תובנות  פורמאלי,  משוב 

חוזק הזה כולל: סימני  וכדומה(. החלק  ופעולות התורמות או תומכות   -התנסויות אישיות  התנהגויות 

צורך סימני  המנהיג.  של  מוצלח  של    -לביצוע  מוצלח  ביצוע  ומעכבות  המפחיתות  ופעולות  התנהגויות 

סיבות ה  -המנהיג.  אפשריים  טיעונים  מצטיין  רשימת  אינו  המנהיג  מדוע  לשאלה  נוגעים 

 בהתנהגות/פעילות מסוימת.  
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( היכולות  הרחבת  נקראת  מנהיגות  מרכיב  בכל  השני  העמוד  זה  expand capabilitiesכותרת  בחלק   .)

פיתוח:   ושיטות  פעילויות  פירוט של  ליכולות המנהיג   -משובישנו  הנוגע  ושיטות לקיום משוב  מקורות 

במאמ לסייע  קונקרטיועשויות  למשוב  בקשה  המשוב:  בתוך  אלמנטים  שלושה  העצמי.  הפיתוח  -צי 

מסוימים.   פעולה  תחומי  ועם  נושאים  עם  וההתמודדות  התפקוד  באופן  תמיכההעוסק   -רכישת 

מחברים, ממונים,    -ייעוץזיהוי הצלחה.    באמצעותומאנשים אחרים שיכולים לעודד    מעמיתים, קולגות

ועוד מדריכים  כפיפים,  ולחולשות.    עמיתים,  לחוזקות  בנוגע  דעתם  את  לתת  שיכולים  מקצוע  אנשי 

הנדון.    -לימוד המנהיגות  מרכיב  על  בלמידה  שיסייעו  ופעילויות  מימדים: נושאים  לארבעה   מחולק 

שונות,    -צפייה מנהיגות  להתנהגויות  לב  לשים  יש  דומים.  מארגונים  מקצוע  ובאנשי  אחרים  במנהיגים 

יעי ועמדות  מאפיינים  יעילות.תכונות,  ופחות  הקשורים    -הרהור  לות  אישיים  או  מצביים  מאפיינים 

 -קריאה   ידי אחרים בנוגע לנושא מסוים.-לחוזק או לצורך. יש לשקול פרספקטיבות שונות שהוצעו על

  ספרים, מאמרים, מדריכים ופרסומים מקצועיים. דוגמא פרקטית לעקרון התבונה. ידי -העשרת הידע על

מ  -חקירה/בחינה מידע חיפוש  ואיסוף  שאלות  שאילת  דרך  ואינטרנט,  ספריות  דרך  הנושא  על  ידע 

מקצועיים. על  -פרקטיקה  מגורמים  בהן  לנקוט  שניתן  במרכיב  -פעילויות  הכישורים  את  לשפר  מנת 

פעילות מימדים:  לארבעה  מחולק  מסוים.  שיפור.    -מנהיגותי  נדרש  בהם  התנהגויות  או  כישורים 

בהכשרה  בתי   -השתתפות  תוכניות  ספר  -כולל  חיצוניים,  סמינרים  יחידתיות,  אימון  תוכניות  צבאיים, 

העברת פרזנטציות, לימוד   -תלויות דרגה צבאית והכשרות מקצועיות שונות. הזדמנויות תוך כדי עבודה 

מהעבודה  חלק  שאינן  הזדמנויות  ועוד.  מיוחדות  למשימות  התנדבות  לקהילות    -קורסים,  הצטרפות 

 ספר וארגונים אזרחיים ועוד. -נטציות בבתימקצועיות, מתן הרצאות ופרז

מידע נוסף. החלק הזה כולל הצעות להעמקה נוספת,   -כמו כן, לכל אחד מן המרכיבים יש חלק שנקרא

 ידי קריאה של ספרים וחומרים שונים שיספקו מידע הנוגע למרכיב המנהיגותי הספציפי. -על

 

6  .( מנהיגות  פיתוח  בנושא  שנתיים  מאז פרק  :(CASALסקרים  המתקיימת  מנהיגות  פיתוח    טיקת 

. מדובר בסקר אשר מתחקה אחר התפתחויות בעמדות המנהיג הצבאי בצבא היבשה האמריקאי, 2005

בנוגע לפיתוח מנהיגות צבאית, איכות המנהיגות ותרומתה לביצוע משימת הליבה. הסקר מהווה מעין  

מנה בנושא  הכשרות  בפיתוח  ההחלטות  מקבלי  עבור  תשתיתי  ידע  מדריך  במקור  מדובר  צבאית.  יגות 

מפקדים   כיצד  השאלה  על  ועונה  עדכנית  תמונה  שמספק  ומהימן  המנהיגות תופסמוסמך  מצב  את  ים 

הצבאית ופיתוחה כיום? בביצוע הסקר ננקטת גישה מדעית עדכנית בכל הנוגע לאופן איסוף החומרים 

ממש" בצורה אקראית,  שנבחרו  קצינים  מאלפי  נאסף  המידע  הצבא. ובניתוחם.  עובדי  ומאזרחים  קים 
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בנוסף, ישנה הקפדה על איסוף מידע מכל סוגי היחידות )בעת תעסוקה מבצעית, לאחריה, בעת הכשרה 

וכדומה(. תוצאות הסקר מספקות מידע משמעותי למנהיגי הצבא הבכירים לשם קביעת מדיניות וקבלת  

המוס בתחומים  למידע  מתייחס  הסקר  צבאית.  מנהיגות  בנושא  והפיתוחהחלטות  הביצועי  העצמי -די, 

בפיתוח   חזקות  נקודות  לזהות  ביכולתו  משמעותי  בכלי  שמדובר  נראה  כך,  משום  מנהיגות.  בפיתוח 

מנהיגות אותן יש לשמר וכן את הפערים בהם יש לטפל. הסקר מופנה למנהיגים בכירים אשר צריכים 

מנת לצמצם את הפערים  -ות עללמנף את המידע הזה לשם הגברת כוחו של הצבא ולנקוט בפעולות ממשי 

 המתגלים בו. 

 

בכל שנה, הסקר מתחיל בזיהוים של תמות מרכזיות במנהיגות ופיתוח מנהיגות. המטרה היא להתחקות  

מפרטי  ברבים  חוזר  שימוש  נעשה  רבות,  פעמים  חוזרים.  דפוסים  ולזהות  והתפתחויות  טרנדים  אחר 

מנת להבטיח -טו ולעיתים נוספו. הדבר נעשה עלהסקרים שנערכו בשנים קודמות, לעיתים פרטים הושמ

נאסף  המידע  לשנה.  משנה  הצבאי  בארגון  המתרחשים  ושינויים  בוערים  נושאים  מכסה  הסקר  כי 

 באמצעות מתודולוגיות כמותניות ואיכותניות גם יחד.  

מנהיגות פיתוח  בנושא  בסקר  הנשאלות  לשאלות  בפיתוח   ;דוגמאות  תומכים  ממונים  מידה  באיזו 

באיזו  מנהי בצבא?  כיום  הננקטות  המנהיגות  פיתוח  פרקטיקות  יעילות  כמה  עד  אנשיהם?  בקרב  גות 

 מידה הכשרה יחידתית תורמת לפיתוח מנהיגות? ועוד. 

 

 

 

 בין תיאוריה ליישום  - פיתוח מנהיגות בצבא היבשה האמריקאי .4

ח מנהיגות(. בחינה זו  בחלק זה נבחן את המעבר בין התיאוריה )התורה( ליישום )של מנהיגות ושל פיתו

על סקר המנהיגות השנתי שנערך במרכז למנהיגות צבאית לשנת   תתבסס על שלושה מקורות עיקריים:  

בכתב2011 מפקדים  דעה שכתבו  מאמרי  על   ,-( צבאית  ביקורת  של  military reviewהעת  סקירה  ועל   )

 militaryהעת פסיכולוגיה צבאית )-מספר מאמרים אקדמיים שפורסמו במסגרת גיליון מיוחד של כתב

psychology, 2011  .צבאית למנהיגות  כולו  שהוקדש  מתחים (  שלושה  על  לעמוד  ניתן  אלו  כל  :  מתוך 

ופרקטיקה, פער בין תפיסות תיאורטיות בין תיאוריה  במעבר  לבין    יותתורת-קושי קונקרטי  מתקדמות 

ומסורתיות   קלאסיות  צבאיות  לתפיסות  חזרה  לעיתים  המחייבות  בשטח  כמעט  והתרחשויות  מתח 

פרדוכסאלי בין דוקטרינה צבאית ברורה ודקדקנית לבין הצורך בגמישות שהצורך בה עולה מן הסביבה 

 האסטרטגית בה פועל הצבא. 
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מנהיג הצבאי בפיתוח אחרים ממשיכה לצרוך הממצאים הורו על כך שיעילות ה : פתח בממצאי הסקרנ

של   יחסית  קטן  אחוז  ישנו  שבו  תחום  הוא  אחרים  פיתוח  אחרות,  במילים  משמעותית.  לב  תשומת 

על כיעילים  מדורגים  אשר  צבאיים  פיתוח -מנהיגים  ודורשים  מצפים  זוטרים  מנהיגים  אנשיהם.  ידי 

על שהוענקו  הדירוגים  אולם  שלהם,  מלמ-מהמפקדים  בסקר  ברמה  ידם  מתרחש  לא  שזה  כך  על  דים 

 אופטימאלית.  

 

איכות פיתוח המנהיגות הצבאית נמדדה באמצעות התחומים הבאים: מודל פיתוח המנהיגות הנדרשת, 

לפיתוח מנהיגות,   בנוגע  בכירים  פיתוח מנהיגות, פרספקטיבות של מנהיגים  כפיפים, פרקטיקות  פיתוח 

 וד. הכנה לקראת תעסוקה מבצעית, חינוך מוסדי וע

 

משנת   החל  שנתי  באופן  נמדדת  הפיתוח  מתחומי  אחד  כל  ופיתוח2008יעילות  ביצועי  ניסיון  עצמי -. 

ידי אחוז גדול ממנהיגי הצבא בהכשרתם לקראת דרגות מנהיגות חדשות ואחריות. -ים כיעילים עלנתפס

 לעומת זאת, אחוז נמוך של מנהיגים רואה בהכשרות החינוך המוסדי כיעילות. 

 

 ביצועית התנסות

מנהיגות   של  חדשות  דרגות  בפני  יעילה  הכשרה  כשיטת  ביצועית  התנסות  מעריכים  צבאיים  מנהיגים 

כלל ממגוון ההתנסויות -ואחריות. ממצאי הסקר מן השנים האחרונות הראו כי מנהיגים מרוצים בדרך

עבודה   כדי  תוך  ואימונים  משימות  כגון,  ביצועיות  התנסויות  וכי  הצבא,  להן  כבעלי  פסנתשמספק  ים 

 השפעה רחבה על פיתוח המנהיגות.

 

 עצמי-פיתוח

צבאיים בפיתוח  מנהיגים  מנהיגות  -רואים  של  חדשות  דרגות  לקראת  בהכשרה  יעילה  כשיטה  עצמי 

( הקודמת  לשנה  בהשוואה  קטנה  ירידה  ישנה  אולם  הם  2011ואחריות,  כי  מעידים  המפקדים  רוב   .)

על בעצמם  דרג  מנת להתפת -יודעים מה עליהם לבצע  בצורה עקבית עם השנים הקודמות,  כמנהיגים.  ח 

כי הארגון מפנה זמן פנוי לפיתוח  35%המ"פ מסכים עם זה פחות.   עצמי, ירידה -מהמנהיגים מסכימים 

 .  41%אז עמד על  2010משנת 

 

 חינוך מוסדי
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י הרגולציה הצבאית האמריקנית קובעת שמטרת התחום המוסדי היא "לספק לחיילים, מנהיגים ואזרח

( בכל סביבת פעולה"  יעיל  ביצוע  הנדרשים לשם  הידע העיקרי, הכישורים והמאפיינים   ARהצבא את 

350-1, p.47.החינוך המוסדי  (. ממצאי הסקר ממשיכים את אותה המגמה שהתגלתה בשנים האחרונות

על  נתפס והפיתוח-כיעיל  הביצועי  בהשוואה לתחומים  על-ידי אחוז קטן מן המנהיגים  יתר  כן,    העצמי. 

בתפקידו להכשיר  של החינוך המוסדי  ליעילותו  הכי פחות אוהדות באשר  נגדים מציגים את התפיסות 

 לקראת דרגות חדשות של מנהיגות ואחריות.  

 

 אחרים-פיתוח

( האפשרית   המרבית  בצורה  אנשיהם  את  לפתח  מחויבים  הצבא  מנהיגי  שכל  (,  AR 600-100למרות 

ידי המפקדים -ביותר לטיפול ולשיפור. פיתוח אחרים מדורג על  כאמור, תחום זה ממשיך להיות הנדרש

הסקר  עורכי  זה.  בתחום  שיפור  אין  האחרונות  ובשנים  המנהיגות  יכולות  בכל  יעיל  כפחות  בעקביות 

מציינים כי משום חשיבות הכשרת מנהיגי העתיד, פיתוח אנשים מחייב את מיקוד הצבא ואת התגייסותו 

וכן לראות בהם כמחזיקים באחריות לפיתוח מנהיגות. הממצאים מורים  לאפשר למנהיגים לבצע זאת   

על כך שפיתוח אכן מתרחש אולם לא ברמה אופטימאלית. ממצא שחוזר על עצמו הוא שפיתוח מנהיגות  

 בדרג המ"פ(.  -מקרב ממונים ישירים מצריך שיפור, במיוחד הפיתוח המתקבל מדרגות זוטרות )למשל

 

 

 

 ח מנהיגותתמיכה ארגונית לפיתו

לצד פרקטיקות פיתוח מנהיגות המתבצעות באורח פרטני, מנהיגים צבאיים זקוקים לתמיכה מיחידתם 

עמוקים   מנהיגות  פיתוח  תהליכי  של  ביצוע  לשם  הבכירים  וממפקדיהם  משרתים  הם  שבו  ומהארגון 

משנת   הסקר  ממצאי  בחש  2010ויעילים.  להכיר  בכירים  מפקדים  מקרב  גובר  צורך  על  יבות מלמדים 

תהליכי פיתוח מנהיגות. כאשר אחת מן ההמלצות שהובאו אז היו כי על מנהיגים צבאיים בכירים להפוך  

 את תהליכי הפיתוח לחלק אינטגראלי מהחזון שלהם לשם הצלחה ארגונית. 

 

ביחידות   מנהיגות  לפיתוח  נמוכה  עדיפות  שניתנת  כך  על  מורים  האחרונות  השנים  מן  הסקר  ממצאי 

שו )ובארגונים  יותר  אף  לנמוכות  הופכות  התוצאות  הזמן  ועם  בצבא  חשבו   46%נים  המפקדים  מן 

ב מנהיגות  לפיתוח  גבוהה  עדיפות  את  2008-ב  55%,  2009-ב  53%,  2010-שמעניקים  פירשו  מנהיגים   .)

אף   נמוכה  ברמה  בפגישה.  או  בכיתה  כהצגה  מתוכננת  או  פורמאלית  כפעילות  מנהיגות  פיתוח  המונח 
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האינטראק ליווי  יותר,  )ייעוץ,  חניכה  של  כפרקטיקות  זוהו  בכירות  בדרגות  צבאיים  מנהיגים  עם  ציות 

הדרכתי ועוד( וכמספקות שיטות לפיתוח מנהיגות. מנהיגים התבקשו לדרג את מקום פיתוח המנהיגות  

היום חניכה -בחיי  ומעמיתים,  מממונים  משובים  קבלת  אחרים,  להוביל  הזדמנויות  הארגון:  של  יום 

מן המנהיגים הצבאיים חשים   26%ך כדי עבודה. הדירוגים לא היו מזהירים בתחומים הללו.  ופיתוח תו

כי פרקטיקות פיתוח מנהיגות ממוקמות נמוך מאד בסדרי העדיפויות של יחידתם ובנוסף, רבים מקרב 

המפקדים בדרגות זוטרות חשים כי אין להם כלל זמן לפתח את אנשיהם. פרקטיקות פיתוח שמנהיגים  

יים מעורבים בהן בצורה המועטה ביותר הן התייעצות עם הממונים הישירים, חניכה וליווי מאנשים  צבא

בנוסף, מפקדים דורגו כפחות יעילים בהשפעתם  מחוץ לשרשרת הפיקוד ופיתוח מנהיגות בתוך היחידה.  

בין בכישורים  חדשנית,  בחשיבה  אחרת,  מתרבות  אנשים  ההשפ-על  הרחבת  בניסיון  ובכלל  עה אישיים 

הפיקוד. לשרשרת  ממצאי  מחוץ  עם  עקביים  הללו  השנים    הממצאים  לאורך  שנערכו  דומים  סקרים 

 האחרונות.

 

תמיכה בממצאי הסקר ביחס לתמיכה ארגונית מוגבלת בתהליכי פיתוח במאמר שהתפרסם באוקטובר 

המקרים    "לאור  ;שבו שוטח מפקד את טענותיו בנוגע להיעדר התמיכה הארגונית בפיתוח מנהיגות  2012

הים, אני מפקפק ברמת החשיבה העמוקה -האחרונים שדווחו בנוגע למנהיגות רעילה בצבא היבשה ובחיל

אנשיהם"   ושל  שלהם  המנהיגות  פילוסופיות  ביצירת  מפקדים  בפועל  שמקדישים  העצמי  והניתוח 

(Lieutenant Colonel Harry C. Garner, 2012  .) 

 

ת פיתוח המנהיגות לבין יישומה טמון בדבריהם של מפקדים, כפי  מדד נוסף לפערים בין תיאוריכך,  אם  

)לאחרונה  שפורסמו   ביקורת צבאית  כפי שניתן להבחין לאורך המסמך   (.military reviewבכתב העת 

בקרב   אדפטיביות  בפיתוח  עוסק  האמריקאי  בצבא  המנהיגות  פיתוח  דוקטרינת  ממוקדי  אחד  הנוכחי 

ויים ולשינויים תכופים בסביבות בהן פועל הצבא בשנים האחרונות. צפ-מנהיגים צבאיים לאתגרים בלתי

במישור  כלומר  האדפטיביות,  של  פיתוחה  חשיבות  על  פעם  אחר  פעם  אמנם  מצביעה  הפיתוח  תורת 

התפיסתי ישנה התייחסות לתמה הזאת אולם נראה שהמציאות מורה על קושי רב בתרגום אופרטיבי 

 שלה.  

 

מפ שני  בידי  שנכתבו  עוסקים  מאמרים  שונים  בקרב  קדים  האדפטיביות  בהטמעת  קונקרטי  בקושי 

"מה שקרה הוא   ;כך כותב אחד המפקדיםידם.  -מנהיגים צבאיים ובמיוחד בתהליך קבלת החלטות על

את   לשחזר  שלה  היכולת  על  שסמכו  משום  זאת  שלה,  הצלחתה  בתוך  אסירה  הפכה  שלנו  שהיחידה 
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ה הסגל  אנשי  בדקדקנות.  הצבאית  יכולות  הדוקטרינה  הפגינו  ליחידה שאכן  מקצועיים  מפקדים  ביאו 

ביצוע מצוינות אולם המגרעת המרכזית טמונה בכך שהארגון לא מסוגל היה לחשוב מעבר ל"הוראות" 

(. לכך טוען הכותב, היו השלכות קטלניות  Major Joseph Bruhl, 2012המצויות בדוקטרינה הצבאית" )

ה באירוע לא צפוי בעיראק וספגה אבדות רבות בנפש לצד ממש, כאשר אותה היחידה המדוברת נתקל

 פגיעה מוראלית אנושה.  

 

נדמה  שסביבות הפעולה בשנים האחרונות אשר הביאו עמן שינויים רבים ואתגרים חדשים אכן הובילו 

תפיסתיים הצבא  -לשינויים  פעולות  את  דקדקנית  כה  בצורה  המכוונת  תורה  אותה  אבל  תורתיים, 

ז היא  פרדוכסאלי,  האמריקאי  באופן  כך  לרועץ.  קרובות  לעיתים  לה  משמשת  שלמעשה  התורה את 

שאמורה לאפשר פעולות, בעצם מגבילה את הביצוע ומגבילה את כושר ההסתגלות לסביבות הפעולה 

סתירה    החדשות.  מכילה  הללו  הספציפיים  הפיתוח  במימדי  נראה שהתורה שעוסקת  אחרות,  במילים 

המושגים   פירוש  שכן  מחוץ פנימית  וחשיבה  פעולה  גמישות  הוא  וסתגלנות  חדשנות  של  בה,  הרווחים 

 לקופסא. תוצאות הסתירה הזאת כפי שעולה מן המאמר הן קטלניות.  

 

בשטח.   המפקדים  בתפיסות  טמון  האדפטיביות  עקרון  להטמעת  בזיקה  שעומד  נוסף  מעט  קושי  לא 

הסגל   בקרב  אדפטיביות  של  לפיתוחה  בנוגע  דאגה  מביעים  התבטא המקצועי.  מפקדים  למשל  כך 

את   יבצעו  שהם  רוצה  אני  אדפטיבי.  יהיה  שלי  הזוטר  שהסגל  מעוניין  אני  אם  יודע  לא  "אני  מפקד: 

( לנקוט"  הוכשרו  הם  ובדרך שבה  לבצע  הוכשרו  הם  אותה  לתפיסת  Halpin, 2011העבודה  בדומה,   .)

ל מקצועיים  מחירים  עמה  מביאה  חדשנות  גם  המחקר,  ואנשי  מהמפקדים  חדשנות  חלק  מבוטלים.  א 

כתהליך מחייבת מנהיגים צבאיים להבין לעומק את מורכבות המערכות הצבאיות הרבות, עליהם לסגל 

לעצמם יכולות לבניית קונצנזוס בקרב אנשיהם ולמנוע התערבות או הרס מצד גורמים עוינים. מדובר 

 עמוקה יותר.  בנושא חלוצי יחסית בתחום המנהיגות, המצריך התערבות מחקרית ופרקטית 

 cross-culturalתרבותיים )-פער נוסף נוגע לעקרון ההשפעה מחוץ לשרשרת הפיקוד וכן לכישורים בין

skills  נושאים אשר מודגשים בתורת המנהיגות הצבאית ופיתוחה. בכתבים הצבאיים מצוין פעם אחר ,)

יה המקומית בסביבה שבה  פעם כי למנהיגי הצבא כיום ישנה אחריות דואלית הן לאנשיהם והן לאוכלוס

סגנונות  ולהחליף  היחסים  מערכות  את  לשנות  פרגמאטיים,  להיות  אותם  שמכריח  מה  פועלים,  הם 

מנהיגות בהתאם לדרישות המצב. אולם למרות המודעות הרבה, חוקרים רבים מצביעים על פער בתחום 

 ,Williams, 2003 ; Wong et al., 2003 ; Laurenceתרבותיים בקרב מנהיגים בצבא )-הכישורים הבין

2011( סקאלס  רוברט  )במיל.(  האלוף  לדברי  כך   .)Scales, 2009 היה ובאפגניסטן  בעיראק  הכישלון   )
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הבין הכישורים  בחשיבות  ההכרה  אף  על  טכנולוגי.  ולא  בכירים,  -אנושי  מפקדים  בקרב  תרבותיים 

מרכ ליקוי  נותרת  התרבותית  היכולת  השונות,  ובדוקטרינות  השדה  המנהיגות במדריך  מרמת  החל  זי 

 .האסטרטגית ועד לרמת המנהיגות הישירה

 

הדוקטרינה  לפי  רעילה.  מנהיגות  הוא  שיפור  כטעון  מפקדים  מצביעים  שעליו  נוסף  משמעותי  תחום 

תזה למנהיגות הצבאית הנדרשת, היא חותרת תחת רוח -הצבאית האמריקנית מנהיגות רעילה היא אנט

ביוזמה, בהנעה וברצונם של אנשי הארגון לשרת בצבא. במאמר דעה היחידה והצוות, פוגעת במשמעת,  

( טוענים מפקדים כי הצבא מעלים עין מהתנהגותם  2013שהתפרסם בכתב העת ביקורת צבאית )ינואר  

בקרב מנהיגי   רעילים  דפוסי התנהגות  ובעצם התעלמותו מחזק משך שנים  הרעילה של חלק ממנהיגיו 

. מדובר בבעיה בוערת בצבא היבשה ובכלל בצבא האמריקאי, כאשר (Doty & Fenlason, 2013הצבא )

במאמר מוזכרים מספר גדול של דוגמאות עדכניות להתנהגויות רעילות בקרב מנהיגים צבאיים מזרועות 

ומיחידות שונות. במאמר מתגלע שוב הפער הרחב בין התורה למתרחש בשטח, כאשר הכותבים טוענים  

יות ורעילות מקרב מנהיגים היא חלק אינטגראלי מתרבות השירות כיום כי קבלת פרקטיקות נרקיסיסט

בצבא האמריקאי. לגישתם, במידה ולא היה כך הדבר, צורת מנהיגות זאת הייתה נכחדת. חשוב לציין 

ב  בבעיות   ADP-כי  כמו  מספקת.  אינה  שהיא  כנראה  אך  רעילה,  למנהיגות  התייחסות  ישנה  האחרון 

ה שיש כאן בעיה ביישום. אך נדמה שזה הרבה יותר מזה, הבעיה טמונה  אחרות שהוצגו בחלק זה נרא

 ביכולת המיסוד של התפיסות.  
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 סיכום 

מטרת מסמך זה הייתה להתחקות אחר תפיסות מנהיגות צבאית ופיתוחה הנהוגות כיום בצבא היבשה  

האמריקני של ארה"ב. הממצאים מורים על כך שתפיסות המנהיגות ופיתוח המנהיגות הצבאית בצבא  

בה מסורתיים-ניזונות  ממקורות  המושפעים  -בעת  חדשים  וממקורות  צבאית  מנהיגות  של  קלאסיים 

 בעיקר מדינאמיות סביבות הפעולה בשנים האחרונות.  

 

על ערכים  משקפים  במנהיגיו  מחפש  המאפיינים שהצבא  מן  מאז  -רבים  לשמש  ממשיכים  אשר  זמניים 

ים ה"נצחיים" הללו מתייחסים בעיקר לאופי, לערכים וכן  ומתמיד כליבת המנהיגות הצבאית. האלמנט

לכישורים ומיומנויות צבאיות מקצועיות ויסודיות. נראה שה"נוסחא" הצבאית האמריקנית הקלאסית 

 למנהיגות בנויה סביב שלושה אספקטים מרכזיים: 

 (. Beמה המנהיג צריך להיות, דמותו ואופיו ) •

עד לתחומי ידע וכישורים קונקרטיים, היכרות מה המנהיג צריך לדעת, נע מידע כללי ו •

 (. Knowעם מגוון דיסציפלינות )

הארגון   • מטרות  של  יעילה  בהגשמה  שיסייעו  פעולות  סוג  לעשות,  צריך  המנהיג  מה 

 (. Doהצבאי )

מוצלחת.   במנהיגות  כמשמעותית  הצבאי  המנהיג  של  דמותו  את  מדגישה  האמריקאי  הצבא  דוקטרינת 

קלאסיים בדמותו של המנהיג כגון, אמון, מחויבות, כבוד, יושר וכדומה. שני   ישנה התייחסות למרכיבים

האספקטים הנוספים )דע ועשה( קשורים הדוקות זה בזה, במיוחד משום שחלק נרחב ממאפייני הידע 

צומח מן העשייה הצבאית ומן הניסיון המקצועי. תחת האספקטים הללו הדוקטרינה הצבאית מצביעה 

ולות נדרשות בקרב מנהיגים צבאיים. הדרישות הללו מקורן בתפיסות מסורתיות של  על מיומנויות ופע

ואומץ צבאית  מנהיגות  בין  הקלאסי  בחיבור  השפעה,  כתהליך  הצבאי  -מנהיגות  המנהיג  בדאגת  לב, 

לאנשיו, בעידוד הפיתוח והגדילה האישית והמקצועית שלהם ובעיקרון פיתוח המנהיגות והלמידה לכל  

המ החיים  התבונתי אורך  להיבט  גם  האמריקנית  בתורה  עקבית  התייחסות  ישנה  במקביל,  קצועיים. 

הכולל  הפסיכולוגי  להיבט  המשימה,  ובביצוע  החלטות  קבלת  בתהליכי  שלו  לחשיבות  )הקוגניטיבי(, 

פיתוח מודעות עצמית בקרב מנהיגים וכן למיקום המהותי של המנהיג הצבאי בתהליך בניית המסגרת  

למרות   כדרישות  הצוותית.  התהוו  וחדשנות  גמישות  אדפטיביות,  כגון  מנהיגות  שיכולות  שנראה 

מנהיגותיות רק בשנים האחרונות, מבחינת הדוקטרינה האמריקנית עולה שהם היו שם מאז ומתמיד,  

 רק שמיקומן היה שולי וסביבות הפעולה של היום דוחפות את מיקומן לקדמת הבמה. 

 



72 
 

יגים צבאיים ולהתחקות אחר אופני פיתוחם, ראשית מופו במסמך  על מנת לזהות מה נדרש כיום ממנה

הצבא   מתמודד  עמם  החדשות  האסטרטגיות  הפעולה  מסביבות  העולים  המרכזיים  האתגרים  זה 

וגמישות   אדפטיביות  להפגין  כיום  צבאיים  ממנהיגים  לציפייה  הובילה  הזאת  ההתמודדות  האמריקני. 

לגלות הבנה תרבותית מקיפה, להתמודד  פעולה, להתמודד עם אוכלוסיות אזרחיות מק גם  ולכן  ומיות 

עם פעולות בעצימות נמוכה ובאזורים אורבאניים, להכיר באופן מעמיק את האויב מולו נלחמים, לדעת  

להעביר סמכויות לדרגות זוטרות ומשום כך לעבור למנהיגות צבאית מבוזרת שמנותקת במידה רבה מן 

הקלאסית ההיררכית  הצבאית  קונבנציונאלית המנהיגות  בדרך  לא  מובל  ולהיות  להוביל  ללמוד   ,

)מנהיגות של   גם לרוחב  בטכנולוגיות    360מלמעלה למטה: לדעת להשפיע  יעיל  מעלות(, לעשות שימוש 

בין משלוביות  חלק  להיות  ללמוד  של -חדשניות,  לביצוע  קואליציה  כוחות  בין  ואינטגרציה  זרועית 

 יה ועוד.  משימות הארגון, לנהל קשר רצוף עם המד

 

יכולות אינטלקטואליות וקוגניטיביות הכרוכות אם כן, התמודדות עם סביבות הפעולה הללו מצריכות  

במילים אחרות, המטרה כיום היא לימוד  לימוד מנהיגים צורות חשיבה ולאו דווקא את תכניה.ובפיתוח 

יצ אדפטיביות  לעודד  כדי  בעיקר  וזאת  לחשוב.  מה  ולא  לחשוב  כיצד  חדשנות  המנהיגים  ירתיות, 

גם  אך  יעילה  החלטות  בקבלת  לנקוט  כיום  צבאיים  מנהיגים  מכריחות  הנוכחיות  הסביבות  וגמישות. 

בהשוואה  זאת  ודאות,  וחוסר  עמימות  המכילים  בהירים  לא  מצבים  עם  התמודדות  תוך  מהירה 

ק בתהליכי  מבעבר  זמן  פחות  יש  למנהיגים  כאמור  כאלה,  בנסיבות  בעבר.  צבאיים  בלת  למנהיגים 

על  החלטות.   וההסתכלות  הניתוח  הידע,  להעמקת  דרישה  ישנה  משתנים,  מצבים  המהירות שבה  לצד 

לכן, על מנהיגים כיום ללמוד מהתנסויות העבר לצד העלאת פתרונות חדשניים, צירוף הגישות   מצבים.

יגים  הללו הוא זה המייצר את החשיבה היצירתית, הגמישה והאדפטיבית. התפיסה היא שמתוך כך מנה

יוכלו לגבש לעצמם ידע שיסייע להם בקבלת החלטות באופן מיוחד בסביבות לא יציבות ולא מוכרות.  

מרכיבים   וכן  פעולה(  סביבות  למגוון  )חשיפה  וביצועיים  טקטיים  מרכיבים  לכלול  צריך  הזה  הידע 

 תיאורטיים ותבונתיים )חשיפה לידע צבאי ולא צבאי(.  

 

השו והטכניקות  הדרכים  תפיסות  המסגרות,  את  היטב  מגלמות  ארה"ב  בצבא  מנהיגות  לפיתוח  נות 

עקרונות   את  מבטאות  הן  בכך,  שעסק  בחלק  לראות  היה  שניתן  כפי  ופיתוחה.  המנהיגות  ועקרונות 

הבלתי העצמי  בחינת -הפיתוח  מתוך  בנוסף,  המקצועיים.  החיים  אורך  לכל  גדילה  כתהליך  פוסק 

המושם   בדגש  להבחין  היה  ניתן  הללו  )המסגרות  פעילות  כדי  תוך  פיתוח  באימונים,  on the jobעל   ,)

(.   ,handbooksבהכשרות ובעת פעילות מבצעית )בין השאר באמצעות התכנים המצויים באתרי אינטרנט
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התגלמות העקרונות במסגרות השונות בצבא ארה"ב מלמדת על תמיכה ארגונית רחבה לתהליכי פיתוח 

בצבא ארה"ב מנגנונים ופלטפורמות יצירתיות וייחודיות לפיתוח    מנהיגות וכן על כך שישנו ניסיון לייצר

באופן   גם  ולעיתים  קונבנציונאליות  בתצורות  ביטוי  לידי  באות  ואינן  מאליהן  מובנות  שאינן  מנהיגות 

והפיתוח   הלמידה  הפיקוד,  לשרשרת  מחוץ  ההשפעה  עיקרון  את  משרת  ששוב  מה  פורמאלי.  שאינו 

 פוסקים.  -הרצופים והבלתי

 

טרינת המנהיגות של צבא ארה"ב על כתביה השונים והרבים מסמנת את המנהיגות הצבאית הרצויה דוק

ומפורטת  מקיפה  נהירה,  תמונה  עולה  מתוכה  האידיאלית.  המנהיגות  את  רבה  במידה  והנשאפת, 

המציאות   אולם  זאת.  ולפתח  להשיג  ניתן  וכיצד  הנוכחית  בעת  בצבא  ממנהיגים  נדרש  מה  המשרטטת 

מ על  כפי מעידה  ארה"ב.  בצבא  ופיתוחה  המנהיגות  את  האופפים  מבוטלים  לא  וקשיים  רבים  תחים 

שעלה למשל, מן הסקר השנתי שעורך המרכז למנהיגות צבאית, ממאמרי דעה של מפקדים מתוך כתב  

תהליכי המעבר בין התורה לבין   ההעת ביקורת צבאית וכדומה. המתחים נוגעים לסוגיות שונות, לדוגמ

אופר בגמישות תרגומים  ההכרח  לבין  ומובנות  ברורות  דקדקניות,  צבאיות  תפיסות  בין  שלה,  טיביים 

צבאיים  למקורות  לחזור  הצורך  לבין  ותורתית  תיאורטית  התקדמות  בין  וההיפך  ובאדפטיביות 

הצבאיים  בכתבים  לראות  היה  שניתן  כפי  הפורמאלית  הארגונית  ההתגייסות  למרות  ועוד.  מסורתיים 

בדוקטרינה במונח    השונים,  בשימוש  במיסוד.  דווקא  קושי  שישנו  נדמה  הפיתוח,  ובמסגרות  העדכנית 

בארגונן של הדרישות החדשות מן המנהיגים הצבאיים תחת   היא לכך שהבעיה טמונה  הכוונה  מיסוד 

ב הצבאית,  בדוקטרינה  רק  ולא  ברורים  בשטח,  חוקים,  הסדרים  גם  אלא  צבאיות  וברגולציות 

 .  קונבנציותוב פרקטיקותב
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ח מנהיגות בצבא  מנהיגות ופיתו

 בריטניה 
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   היבשה הבריטיבצבא  ופיתוחה צבאיתמנהיגות 

 

לצבא הבריטי אין תורה מוסדרת של    שה הבריטי.יבת המנהיגות ופיתוחה בצבא הסתפי  תוצגזה    חלקב

פ ושל  מנהיגות.מנהיגות  כי    יתוח  תפיסה  מתוך  קייםזאת  מנהיגות  לא  של  מוגדר  ישנה    סגנון  וכי 

וחקירה   גדולה למחקר  צבאית.עקבית  חשיבות  וקולקטיבית( של מנהיגות  תפיסת המנהיגות    )עצמית 

    : מבוססת על ניתוח שלושה מסמכים עיקריים שתוצג להלןופיתוח המנהיגות 

 . (Joint Doctrine Publication 0-01, UK Defence Doctrine)הדוקטרינה המשולבת של הצבא  •

 תורת המבצעים. •

• ( סנדהרסט  הצבאית  האקדמיה  של  מנהיגות  לפיתוח   Royal Military Academyהמדריך 

Sundhurst .) 

 

מנהיגות אינה עומדת בפני עצמה אלא היא היבט  ובתורת המבצעים    בדוקטרינה המשולבת של הצבא

הלחימה. כוח  מודל  בכך  תור  בתוך  למנהיגות  המצומצמת  ההתייחסות  את  מסבירה  המבצעים  ת 

זה   , כאמור,שדוקטרינה שמטרתה להסביר מנהיגות אינה יכולה להיות מקיפה ומלאה בפני עצמה שכן 

ורפלקציה. לכן תורת המבצעים מפנה לכתבים של סנדהרסט, האקדמיה   רחבה  תחום שמחייב למידה 

שהיא   לקצהצבאית  הראשונית  ההכשרה  )מוסד  הבריטי  הצבא   The royal military academyיני 

sundhurst  .) 

 

לכך,   סנדהרסט  המרכזי    המסמךבהתאם  את  של  ולנתח  ללמוד  ניתן  הצבאית  תפיסממנו  המנהיגות  ת 

פנייה  ההוא מיועד לצוערים באקדמיה הצבאית המלכותית סנדהרסט.  ו  2012הבריטית פורסם באפריל  

שמפקדים זוטרים  היא  מחשבה העומדת מאחורי פנייה זו  ה  אשרהיא לדרג הטקטי הזוטר כ  זהבמסמך  

בעיצוב    הינם עצומה  חשיבות  בעלות  והם  תפיסדמויות  מאחר  מנהיגות  ופיתוח  מנהיגות  אלו  ות 

עצמם.   לחיילים  ביותר  ההתנהגותהקרובים  ותצורות  המנהיגות  הזוטרים    דרך  בדרגים  מפקדים  של 

כמודל  ומשמש לרוב  לחיקוי  ת  הפהמרכזי  ועבור  הרחבה  הסביבה  עבור  קודים  הם  החברתית  בתוכה 

   .משרתים

 

היא   ומטרתו  צבאיים  למנהיגים  פרקטי  לשימוש  להיות  אמור  הוא  כי  בתחילתו  מציין  לא  המדריך 

 להכתיב או לעצב מנהיגות אחידה אלא לעורר מחשבות ולייצר מרחב לפיתוח אישי. 

 :המסמךמבנה 
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 פרק א': מנהיגות בצבא בריטניה 

 

 כחית מסורות, אתוסים ואתגרי המנהיגות בעת הנו – רקע. 1

כ"הקרנת אישיות ומטרות בפני אנשים וסיטואציות על מנת להתגבר    מוגדרתמנהיגות בצבא בריטניה  

למדי ומדגישה    כלליתניתן לראות כי הגדרת המנהיגות בצבא בריטניה    על הנסיבות התובעניות ביותר".

האישיותיאת   ההגדרה  ההיבט  מתוך  לראות  ניתן  עוד  ומ.  לקונפליקטים  הבריטית  לחמות  שהגישה 

 שמה דגש מיוחד על מנהיגות.  

 

מבטא גם   –(  serve to lead)  כדי להנהיג"  שרת"   -האקדמיה הצבאית סנדהרסט  המוטו המפורסם של  

והוא משמש תמה מרכזית בפיתוח יכולות המנהיגות הצבאית הוא את היחס למנהיגות בצבא הבריטי  

נפתח בהדגשת   ח מנהיגות של סנדהרסטלפיתו הבריטית. בדומה למדריכים בצבאות אחרים, גם המדריך 

 "מנהיגות היא הדם הזורם בעורקי הצבא". -החשיבות המוקנית למנהיגות צבאית בהצלחת הארגון 

 

שכן כל הדרגים בצבא  . זו גאווה שלא שמורה לבודדים  להיתפס כמנהיג זו גאווהעל פי הצבא הבריטי  

מנהיגות ליכולת  פ  מצופים  לפתח  יכולים  וניסיון  מנהיגות.ואימון  של  חבוי  תורת   וטנציאל  פי  על 

הבריטי   הצבא  של  ריכוזיתהמבצעים  פחות  הינה  הבריטי  בצבא  למנהיגות  בצבאות    הגישה  מאשר 

נראה כי תפיסה זו הינה תולדה של התפתחות המסורות המעצבות את תפיסת המנהיגות בצבא אחרים.  

 הבריטי בעת הנוכחית.

 

ה ומבוססת אתוסים השייכת בעיקר לעברה האיפריאליסטי.  לבריטניה מסורת צבאית היסטורית ידוע

אתוס "הקצין וג'נטלמן", "המסורת    -הקשורות זו לזו    בהקשר של המנהיגות ניתן לציין שלוש מסורות

)מעוז  האימפריאלי  הצבא  ומסורת  על    (.2007ורונן,   הרג'ימנטלית"  מבוסס  והג'נטלמן  הקצין  אתוס 

ברור של האצולה שהחזיקה    זהות שנוצרה בין האצולה לקצונה.ה הג'נטלמן הבריטי ייצג חתך חברתי 

ללחימה. היתר  זכות  את  לקראת    בידה  והלכו  התרחבו  בריטית  בחברה  השינוי  שתהליכי  ככל 

החברתית  הביקורת כנגד מודל "הקצין והג'נטלמן". העליונות הדמוקרטיזציה וחברה שוויונית יותר גבר

הקצינים בסיס  של  את  מו  האיבדה  לבריטניהבצבא  האופייני  תוצר  התקבל  וכך  ודמוקרטי    –  דרני 

 הקצין האנגלי החובבני"."
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ה זיקה  בעלת  היא  הבריטי  הצבא  של  הרג'ימנטלית  והמסורת  וג'נטלמן"  "הקצין  לאתוס  נראה דוקה 

זו. למסורת  דווקא  יתרה  חשיבות  נודעת  המאה    שכיום,  במהלך  מודרנית  כיחידה  הרג'ימנט  עיצוב 

את הבסיס לרוח הגייסות של הצבא הבריטי. הרג'ימנט, אפשר יצירת זהות ברורה    השמונה עשרה, יצר

להרג'ימנט,  השייכות  תחושת  יחידה.  וגאוות  אליה  המשתייכים  בין  חברתית  לכידות  היחידה,  של 

אפשרה להחזיק ולהניע גייסות שקציניהם היו לעיתים קרובות בלתי מקצועיים. הקצינים והחיילים ראו  

ברג'י המשפחה.ורואים  אבי  את  ובקולונל  המורחבת,  משפחתם  את  על    מנט  חזקה  השפעה  יש  לכך 

 מערכת הערכים של הקצין הבריטי.

 

לצד שתי המסורות המרכזיות שנדונו למעלה, צמחה מסורת נוספת על הקצונה הבריטית והיא מסורת 

חשב כאדמת לא נלחם על מה שנרת זו מבוססת על העובדה שהצבא הבריטי  ומס  הצבא האימפריאלי.

ורבים מקציני הקבע רכשו את נסיונם הצבאי ו/או הקרבי הראשון   בריטניה במשך כשלוש מאות שנים 

בהודו או באפריקה. מקרב קצינים אלה צמחו תובנות חדשות של דמות החייל והקצין המקצועי ואלו  

השניה. העולם  מלחמת  לאחר  הבריטי  הצבא  של  התמקצעותו  תהליך  על  במיוחד  לכך, נו  השפיעו  סף 

ולא   הרעיון  בכוח  גייסות  המניע  קצין  של  מודל  אלו  קצינים  הציגו  וג'נטלמן  הקצין  למסורת  בניגוד 

 השליטה והפחד.

 

בצבא הבריטי   והמנהיגות  דמות הקצין  על  גם למצב מלבד האתוסים המשפיעים  רבה  ישנה משמעות 

  11-לאירועי ה  קרה ועדמתום המלחמה הנראה שהגיאופוליטי ולתפיסת האיום של החברה הבריטית.  

להתעוררותו של וחשש ממשי לביטחונה    ללאשל ביטחון  עקבית  בספטמבר, הציבור הבריטי חש תחושה  

בריטניה.   כנגד  רציני  צבאי  בשטחה,  אולם  איום  שבוצעו  פיגועים  מספר  הלאחר  מאירוע    11-והחל 

הלייבור הבריטית טבעה את  בספטמבר,   לפ  ההסיסמ ממשלת  בטוח"  עולם  גם "עושים  יופעל  יה הצבא 

לסכן את היציבות  יכולים  אך    אינם נוגעים לה ישירותשלבריטניה    ץ במידה ויהיו אירועים אלימים מחו

ה זו, נגזרה השתתפות תפיסמהווים בסיס לשיתוף הכוחות הבריטים בלחימה נגדם. בהתאם ל  . אלושלה

,  ורונן   )מעוזם צבא ארה"ב יחד עמשמעותית של הצבא הבריטי במשימות הלחימה באפגניסטן ובעיראק 

וראביד,    ;2007 בריטניה  ה  הסיסמ(.  2009ז"ק  בטחון  על  "שמירה  היא  הבריטי  הצבא  של  העדכנית 

 .  2(”securing Britain in an uncertain world“)בעולם לא ידוע" 

 

 

 
2 http://www.army.mod.uk/training_education/24488.aspx . 
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 עיסוק משמעותי   ישנו כיום.  צבא הבריטילזהות התפתחות בתפיסת המנהיגות של ה  ניתן  בזיקה לכך

במנהיגות   הנדרשים  בשינויים  לכך  ובזיקה  הצבא  פועל  בתוכה  בסביבה  בשינויים  הבריטי  בצבא 

ובפיתוחה. שונים    הצבאית  ביטויים  לכך  למצוא  עמם    –ניתן  ולהתמודד  שינויים  לזהות  בצורך  החל 

כמרכיבים מרכזיים ומשמעותיים במנהיגות הצבאית בת זמננו; דרך העקרונות המארגנים את תפיסת  

עלהמנה בדגש  והאדפטיביות    יגות  הגמישות  שנועדו  עיקרון  מערכתיים  ארגוניים  בתהליכים  וכלה 

צבאיים   מנהיגים  עתידייםלהבטיח  אתגרים  עם  להתמודד  כי    .המסוגלים  מנראה  ות  תפיסחלק 

בעקבות השהות הצבאית הבריטית בסביבות הפעולה העמומות   זה התהוו  המנהיגות שיוצגו במסמך 

המנהיגות   בימינו,  והמורכבות על  אזרחי,  בתווך  בלחימה  ומוסר  ערכיות  על  המושם  הרב  בדגש  למשל 

 תרבותית בתפיסת המנהיגות ועוד.  -האדפטיבית ועל מרכיב המודעות האנושית

 

 מודל הכוח בלחימה –  הבריטית ההקשר בתוכו פועלת המנהיגות הצבאית. 2

הוא כוח    לת המנהיגות בצבא הבריטיבתוכו פועההקשר    על פי המדריך לפיתוח מנהיגות של סנדהרסט

והמודל של כוח הלחימה לקוח  הלחימה.   שלו. לפי מודל   מתורת המבצעיםמדוקטרינת הצבא הבריטי 

  קונספטואלי-תיתפיסהמרכיב    ;( לשלושה מרכיביםfighting powerזה ניתן לחלק את הכוח להילחם )

)האמצעים לפעול ולהילחם(    רכיב הפיסיהמ)הרעיונות העומדים מאחורי האופן שבו פועלים ונלחמים(,  

 )היכולת להוביל אנשים לפעול ולהילחם(.  הערכיהמרכיב ו

 

אנושית פעילות  היא  שלוחמה  הוא  הערכי  המרכיב  בבסיס  העומד  מייצר    הרציונאל  הערכי  והמרכיב 

פסיכולוגית המבצעים   –  השפעה  בתורת  וגם  הצבא  בדוקטרינת  גם  קולקטיבית.  והן  אישית  הן 

בלחימהים  מתייחס כקריטי  הערכי  מפסיד   למרכיב  או  שמנצח  הוא  האנושי  שהמימד  היא  והתפיסה 

ניתן להגביר את כוח הלחימה על ידי יישום יכולות הקשורות להיבטים חברתיים, פסיכולוגיים  בקרב.  

את   והתנהגותיים. להעריך  מאפשרת  אנשים  של  המוטיבציות  ושל  קבוצתית  דינמיקה  של  הבנה 

 שריות בסיטואציות מורכבות. ההתנהגויות האפ

 

לכך,   פי  בהתאם  הבריטי  על  הצבא  הערכידוקטרינת  מהמרכיב  חלק  היא  לכידות    מנהיגות  לצד 

הערכי3ומוטיבציה המרכיב  כאמור,.  להילחם   ,  לאנשים  לגרום  תפקיד  ו  משמעותו  ללכידות  כך,  בתוך 

ללחימה   להלהיב  של  תפקיד  למוטיבציה  ללחימה,  המנהיגבהכנה  של  השראה  ותפקידה  לעורר  ות 

 
( מנהיגות הינה חלק UK Defence Doctrine -Publication 0 Joint Doctrine ,01בדוקטרינת הצבא הכללית ) 3

בתורת המבצעים, המרכיב הערכי כולל אתיקה, לכידות לעומת זאת, מהמרכיב הערכי לצד לכידות ומוטיבציה. 
כלומר היא אינה עומד בפני עצמה בתוך   ומוטיבציה והמנהיגות היא רכיב בתוך המוטיבציה ובתוך הלכידות.

 כי.המרכיב הער 
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זו,  ולהמריץ ללחימה פי המדריך לפיתוח מנהיגות של סנדהרסט  . בהמשך לתפיסה  מנהיגות היא על 

האלמנט האנושי המשמעותי של כוח  מנהיגות היא  המחשבה היא ש  שעומדת בבסיס המרכיב הערכי.

הר  בלחימה. הנשק  הוא  "האדם  לפיו  מונטגומרי  של  בציטוט  גם  ביטוי  לידי  שבא  כפי  אשון זאת 

נראה שהמדריך מדגיש בעיקר את  בזיקה לכך, (.    "man is still the first weapon of war"במלחמה" )

   ערכיים שיש למנהיגות צבאית באמצעות פירוט ערכי הליבה של הצבא הבריטי.-ההיבטים המוסריים

 

התוצאה, את    מנהיגים קובעים לא רק את  נוסף לכך, מדריך פיתוח המנהיגות של סנדהרסט מדגיש כי

גם   בלחימה?  מידת ההצלחה, אלא  ולגיטימיות  על ערכיות  זו, מנהיגים  תפיסלפי  האם הכוח שומר  ה 

על  מובילים  הם  בלחימה,  הכוח  בחזית  עומדים  ומעצבים -צבאיים  מבנים  מקדימה,  אישית  דוגמה  ידי 

על והתנהגויות  מוסריים  ערכים  ול-בעקביות  מיטבית  בצורה  פועל  הכוח  כי  לוודא  דופי.  מנת  ואכן, לא 

שעלתמה   היא  במדריך  להיות  -חוזרת  עליה  ומקובלת  צודקת  ערכית,  תהיה  צבאית  שמנהיגות  מנת 

 מבוססת ערכים מוסריים וכנים שיהיו מנת חלקם של כל הדרגות הצבאיות.  

 

במודל של מנהיגות מבוססת ערכים שפותח על  החיבור ההדוק בין מנהיגות לערכים בא לידי ביטוי גם  

בי ב  ת הספר לחי"ר של הצבא הבריטיידי  כמודל המתאים לאתגרי הצבא  ידי סנדהרסט  על  -)ואומץ 

ערכים  2020 מבוססת  מנהיגות  של  המודל  תיאורטית  מבחינה  המנהיגות  (.  תיאוריית  ידי  על  נתמך 

גם    המעצבת. )המוכרת  השראה  מעוררת  מנהיגות  של  התנהגויות  בין  שילוב  של  יישום  מהווה  המודל 

מעצ הערכים כמנהיגות  על  מבוססות  אלו  התנהגויות  מתגמלת(.  )מנהיגות  עסקאית  ומנהיגות  בת( 

והיחידה.  הצוות  היחיד,  של  אופטימליים  ביצועים  להשיג  במטרה  הבריטי  הצבא  של  והסטנדרטים 

באפריל   סנדהרסט  הצבאית  באקדמיה  שהתקיים  מנהיגות  בנושא  המודל   2014בסימפוזיון  הוצג 

שרה בהן נדרשים לעורר השראה בקרב המתגייסים והטמעת ערכי הליבה כאפקטיבי בעיקר בסביבות הכ

הינם קריטיים להצלחה. בהתאם לכך, המרכז לאימוני החי"ר של הצבא הבריטי פיתח שלב   של הצבא

זה מחזיר את ההתמקדות של  גישת המנהיגות המבוססת ערכים. מהלך  ותומך את  בהכשרה שמעודד 

ה כבסיס  הליבה  בערכי  ההכשרה  של  סגלי  שתפקידם  הנחה  מתוך  זאת  אפקטיבית.  למנהיגות  כרחי 

( לחיקוי  ומודל  אישית  דוגמה  להוות  בהכשרות  מדריך role modelהמפקדים  להיות  כמו  חשוב   )

 . 4אפקטיבי

 

 
4  Sandhurst Occasional Papers No 18. Leadership: Proceedings of a Symposium Held at the Royal Military

Academy Sundhurst, April 2014 . 
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בלחימה,בזיקה   האנושי  המימד  את  המדגישה  הבריטי  לתפיסה  הצבא  דוקטרינת  פי  מנהיגות    על 

על מנת להשפיע על כפיפים ובעלי עניין אחרים )גם מחוץ   מאופיינת בהקרנת אישיות ותכנון מטרות

להצליח   זו   .תובעניות  בנסיבותלצבא(  מתפיסה  המבצעים    , כחלק  ותורת  הבריטי  הצבא  דוקטרינת 

את   צבאית  למנהיגות  בהתייחסן  לביןמדגישות  צבאיים  מנהיגים  בין  היחסים  ומה   מערכת  הכפופים 

  ב יחסים שבסופו של דבר ייצרו מוטיבציה וישרו ביטחון. מפקדים צריכים לעשות על מנת להבנות ולעצ

 :מדגישה מספר רעיונות בתוך כך דוקטרינת הצבא הבריטי

 . דוגמה אישית, שכנוע וכפייהשל  שילובמנהיגות היא  •

לבטא   • צריכים  אפקטיביים  חדשנות,  מנהיגים  שיפוט,  יכולת  חזקה,  אישיות 

 למקסם הזדמנויות. ולהשתמש בכל אלה כדי לפתור בעיות ו ומקצועיות

צריכים   • מנהיגים  פקודיהם,  מצד  ומחויבות  כבוד  להרוויח  יכולת כדי  להראות 

 . מקצועית, משמעת ואומץ ערכי

צריכים   • הכפיפיםמנהיגים  אצל  ביטחון  קבלת    לייצר  יוזמה,  לאפשר  מנת  על  שלהם 

 סיכונים וקבלת אחריות. 

 הם. ולרסן את הפחד של להפגין אומץמול מצוקה מנהיגים צריכים  •

הינה   • ברורה  ביטחון, לצד תקשורת  בעלת  רגועה,   הכרחית להצלחה מבצעיתמנהיגות 

 ושמירה על המוראל. 

 . על נוכחות ועל דוגמה אישיתמנהיגות מבוססת  •

ולהישמר • להיבנות  צריכים  כפיפים    יחסים  שותפי    –עם  עם  וכן  וכיחידות  כיחידים 

 תפקיד.

אדם • כוח  תמ  ניהול  הוא  אך  למנהיגות  תחליף  למנהיגות.אינו  הכרחית  תורת   יכה 

כי   לכך  מוסיפה  טוביםהמבצעים  מנהלים  להיות  גם  צריכים  טובים  שכן  מנהיגים   ,

לא   הוא  אם  המנהיג  אחרי  ללכת  מוכנים  יהיו  לא  בריאותם,  חיילים  לרווחתם,  ידאג 

 , או יבטיח להם את המשאבים שהם צריכים. הקריירה וההשכלה שלהם

 ובמבנים שילוביים הינה מאתגרת. מנהיגות מרחוק, ברשתות מבוזרות •

על   • מבוססת  שלהם  המנהיגות  את  הכפיפים  של  הצגת    המוניטין התפיסה  שלהם, 

 היכולות שלהם, דוגמה אישית וסמכות. 

 השילוב של כל אלו מייצר מנהיגות אפקטיבית המייצרת מוטיבציה ומשרה ביטחון.  •
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יחסים בין המנהיג לפקודיו ומייצרת  מציגה עקרונות נוספים העומדים בבסיס מערכת התורת המבצעים  

רוחנייםריאליסטית,    אופטימיותמוטיבציה:   להיבטים  המבצעית,   מודעות  היעילות  על  ולהשפעתם 

בענווה מלווה  עצמי  לאחריםובנכונות    ביטחון  הסמכות(,    להקשיב  מאובדן  לחשוש  תקשורת )מבלי 

 כלפי פקודים.  אמפתיה ונדיבות, בהירה
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פיתוח 
 יכולות 

 בצבא הבריטי  מודל של כוח בלחימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ב  2מודל מרכיבי הכוח בלחימה נלקח מפרק- ADP Operations . ,מנהיגות נדונה כחלק   בתורת המבצעיםכאמור

חלק מהמרכיב   עומדת בפני עצמה והיא מנהיגותבדוקטרינת הצבא  כיב הלכידות.ממרכיב המוטיבציה וממר
 הערכי לצד לכידות ומוטיבציה.

המרכיב  
הקונספטואלי  

 תי(תפיס)ה

 

 המרכיב הפיסי 

 

 המרכיב הערכי 

 מוטיבציה 

]ובתוך כך  
 מנהיגות[ 

 

 

 חדשנות, חינוך, 

 הפקת לקחים 

 דוקטרינה נמוכה 
)פרקטיקות  
 והליכים( 

 

 דוקטרינה גבוהה 
יה  )פילוסופ

 ועקרונות( 

הבנת  
הקונפליקט  
 וההקשר 

לכידות  
 מוראלית 

]ובתוך כך  
 מנהיגות[ 

יסודות  
 אתיים

-כוח
 אדם

 ציוד 

 אימון

 עמידות 
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 פרמטרים של מנהיגות בצבא היבשה הבריטי . 3

מפרט סנדהרסט  של  מנהיגות  לפיתוח  המדריך  הבריטי  בצבא  המנהיגות  של  מההקשר   את   כחלק 

 הפרמטרים של המנהיגות בצבא היבשה הבריטי שהם למעשה עקרונות המנהיגות הצבאית.  

המנהיגות .1 בלחימה  תפיסה  -  יריעת  מוחשי  לא  מרכיב  אמנם  מהווה  מנהיגות  כי  היא  ה 

ואולם היא בעלת חשיבות מרכזית ובעלת כוח רב. לאורך ההיסטוריה, נעשו במסגרת הצבא  

כולנו מסוגלים לזהות   ואף לכמת את המושג.  רבים להגדיר מנהיגות  ניסיונות  לו  ומחוצה 

ולמרות   ורעים,  טובים  המנהיגים  טובה תפיסזאת,  מנהיגות  של  הגדרה  שניסיונות  היא  ה 

הנוכחי  הפרק  כי  זאת  לאור  להדגיש  חשוב  וחמקניים.  מצומצמים  תמיד  הם  ואפקטיבית 

יחידה   הגדרות של מנהיגות להגדרה  בפרמטרים של מנהיגות אינו מעוניין להגביל  שעוסק 

 או מונוליטית אלא לבסס את מיקומה המרכזי בתוך הצבא.  

 

וניהולהבחנה   .2 מנהיגות  פיקוד,  לעיתים    -  בין  היא  וניהול  מנהיגות  פיקוד,  בין  ההבחנה 

קרובות מטושטשת או עמומה. לפיקוד ישנו סטאטוס פורמאלי/חוקי כאשר ניתנת סמכות  

ה לפי  הצבא.  כוחות  בתוך  ולשלוט  לתאם  לכוון,   ADP (army doctrine  -לאינדיבידואל 

publication)     מרכיבי שלושת  ושליטה.  הבריטי,  מנהיגות  החלטות,  קבלת  הם:  הפיקוד 

פיקוד.   בתוך  מרכיב  היא  מנהיגות  לאלו  כלומר,  נחוצה  שמנהיגות  היא  במדריך  התפיסה 

קיימת   לא  כאשר  גם  הצבאי  בארגון  נדרשת  היא  אך  הפיקוד,  במקצוע  עוסקים  אשר 

מתבסס שלא כמו פיקוד, חשוב להדגיש כי מקור כוחה של המנהיגות אינו  סמכות פיקודית.

פורמאלית.   סמכות  ועל  הצבאי  הכוח  העל  במדריך  תפיסלפי  הרווחת  צבאית  ה  מנהיגות 

   פרסונאלית.-מבוססת על דוגמה אישית, היא דינאמית ואינטר

 

  ניהול ומנהיגות הם חשובים ומצויים בתלות הדדית.חשוב לציין כי לגישת הצבא הבריטי,  

וודאות ובמנהיגות רואים במקור לחזון,  יש שרואים בניהול כאחריות על משאבים, יעילות  

תמיכה ואתגר. ניתן לראות בניהול כניסיון לרתום אנשים לכיוון אליהם ילכו בטבעיות אך  

אחר,  בניסוח  או  באנשים.  השראה  לעורר  דרך  היא  מנהיגות  זאת,  לעומת  מאורגן  באופן 

הנטייה הטבעית של האנשי הנוגד את  יציאה למסע  היא מעין  להילחם  מנהיגות צבאית  ם 

להדגיש   יש  מקרה,  ובכל  חופפים  בקרב.  ומנהיגות  ניהול  הבריטית  התפיסה  שלפי 

 בהיבטים רבים.  



87 
 

היא   המחשבה  הארגונית.  ברמה  וניהול  מנהיגות  בין  סימביוטי  קשר  וישנו  ישנו  שבמידה 

בארגונים בהם ישנה  .איזון בין הקטגוריות הללו, אזי המסד הארגוני עלול להתערער-חוסר

אך אין בנמצא ניהול תקין, אולי נשענים על דמות כריזמטית ועולים בהם רעיונות    מנהיגות

ברורים.   מסודרים  ארגוניים  מבנים  וללא  כאוטית  להיות  עלולה  האווירה  אך  יצירתיים, 

תקינה   בצורה  לתפקד  להמשיך  עשוי  הארגון  מנהיגות,  ונעדרת  ניהול  קיים  שבו  במקום 

 ינויים, היעדר השראה וחזון.   ואולם עלולים להתגלע התנגדויות לש

 

כוחות  של  הארגון הצבאי משקף את התפקידים, האחריות והדרישות    -נסיבות ייחודיות   .3

 הלוחמים: 

הלוחמים   .א לעשות    -הכוחות  הזכות  בעלי  היחידים  הארגונים  הם  הלוחמים  הכוחות 

לנהוג   אמונים  נשבעים  הלוחמים  הכוחות  חברי  התקפית.  בפעולה  בנשק  שימוש 

ובסיכון    באחריות עצמי  של  חוזר  בסיכון  הכרוכה  הזאת  האחריות  להם.  שניתן  בכוח 

חוזר של אחרים, ממצבת את המנהיגות כמרכיב קריטי ביכולת להגשים את משימות  

 הלחימה בצורה מיטבית. 

הלחימה בתווך אזרחי שונה מלחימה בשדה קרב, משהות בבסיסים   -סביבות הפעולה   .ב

אינטר מערבת  והיא  מאחר  בים  המקומית. או  האוכלוסייה  עם  קרובה  אקציה 

 בצורה קריטית ממש.  יםהמיקומים החדשים הללו מצריכים מנהיגים צבאי

 

הדרישות הייחודיות הניצבות בפני הצבא הבריטי מגלמות במידה רבה את האתוס    -אתוס   .4

דרישות הנצחיות ב מקור האתוס טמון בעברו של הצבא, בחברה מתוכה הצבא צמח ו  שלו.

. תמצית האתוס אתוס הצבא מעצב את ערכיו ואת הנורמות שלו  למקצוע הלחימה.הנלוות  

)ועל פי תורת  ( המנהיג לאנשיו, לעמיתיו, למפקדיו, למשימה ולמלוכהdutyהוא מחויבות )

הייחודית  העמדה  מתוך  היתר  בין  מעוצב  הצבא  של  האתוס  הצבא הבריטי  של  המצבעים 

 ח לחימה ורעות(.  שלו כלפי מנהיגות. זאת לצד, גאווה, רו

 

-מנהיגים בכל דרגה בצבא קובעים את הטון ומעצבים את הסביבה הצבאית. על  -סביבה   .5

-ידי הצבא ועל-מנת לייצר סביבה אתית, שבה רווחת הבנה ברורה של מה נחשב "צודק" על

כולה האומה  אינטגרלי .  ידי  חלק  להיות  בבהירות,  להתבטא  חייבים  צבאיים  מנהיגים 

 ניתן לחלק את סביבת הארגון הצבאי לשני מרכיבים:  מהשיח הארגוני.



88 
 

התרבות הארגונית   ;התרבות הצבאית הינה הסביבה הכללית הנחווית בארגון  -  תרבות .א

ומפוקחת על נשמרת  היא  בפני שינויים לטווח קצר.  ועמידה  ידי המנהיגים  -די קבועה 

על מעוצבת  היא  הזמן,  במשך  ואולם  הצבא.  של  נקודות  -האסטרטגיים  המבט ידי 

 וההתנהגויות של האינדיבידואלים בארגון.

הארגון,   -  אקלים .ב של  מסוימים  בחלקים  הנחווית  הסביבה  הינו  הארגוני  האקלים 

בצבא בצוותים  או  תלוי   ;ביחידות  והוא  מהירה  די  בצורה  להשתנות  יכול  האקלים 

רמ"ד  למשל,  יותר.  מהיר  היה  השינוי  כך  יותר,  קטן  ככל שהצוות  ובאנשים.  בהקשר 

ול לשנות את אקלים המדור בתוך שעות, בעוד שלמפקד גדוד או חטיבה עשוי לקחת יכ

 הרבה יותר זמן. 

 

אתוס וסביבת הצבא מייצרים את המוניטין החיצוני שלו. הסטאטוס של הצבא   -מוניטין   .6

ידי ערכי הצבא והסטנדרטים שלו.  -ככוח לגיטימי תלוי בהתנהגות החיילים והוא מונע על

 אחראים להבטיח זאת.   מנהיגים צבאיים
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 צבא הבריטי ת המנהיגות בתפיסהעומדות בבסיס תמות ה. 4

. הן מוזכרות בצורה נפרדת  במדריך לפיתוח מנהיגות של סנדהרסטעומדות בבסיס    מרכזיותחמש תמות  

השילוב שלהם הוא מרכזי בתפקודו  הבריטית היא כי  הצבאית  ה  תפיסהואולם  לאורך המדריך  לעיתים  

הם  .  צבאי  יגמנהכל  של   ומה  צבאיים  מנהיגים  הם  מה  של  היסודות  את  מהוות  למעשה  אלה  תמות 

 נדרשים לעשות.  

מנהיגים אחראים לכל דבר שמתרחש בארגון. ה היא שתפיסה  -  (responsibility)  אחריות .1

תקרית   מתרחשת  כאשר  וגם  סמכויות  האצלת  מתבצעת  כאשר  אחריות  שגם  תחת  אינה 

המנהיג.   של  לתהודהההחלטות  ישירה  זוכים  מנהיגים  של  הארגון  והמעשים  דרך  בכל   ,

הם מובילים.  מסגרת אקלימית ערכית לארגון/ליחידה אותם  ההתנהגות שלהם הם מבנים  

רואים   טובים  למעמסה    באחריותםמנהיגים  מאפשרים  לא  בעת,  ובה  התמידית כחשובה 

לים ומניעים  המוטלת עליהם להשפיע על האופן שבו הם מוביהכבדה  לאחריות  או  עליהם  

 את אנשיהם.  

והתנהגויות    -  (example)  הדוגמ .2 מאפיינים  לאמץ  אדם  בני  בקרב  חזקה  נטייה  ישנה 

מתרחשת לרוב   הכבדים. דוגמהנהוגות בקרב הסובבים אותם, במיוחד בקרב אלו אותם מ

רצון.   ללא  וכמעט  מודעות  צבאיים  אך  ללא  בעבור   צריכיםמנהיגים  לחיקוי  מודל  לשמש 

 נשפטים ונטמעים בקרב אנשיהם.  התנהגותם וערכיהם ב לזכור שחשואנשיהם. 

 . הן דינאמיות ומורכבות  סביבות הפעולה בהן עובד הצבא הבריטי  -  (excellence)  מצוינות .3

  ידי מנהיגים צבאיים -ובהחלטות הננקטות על  ים חייהם של חיילים תלויים למעשה בשיפוט

ה היא כי  תפיסה ציפייה למצוינות. הטה. בכל הקשר שהוא, ישנבמ  אימון או  ,בעת הכשרה

 good enough to“מנהיגים צבאיים צריכים להיות "טובים דיים כדי להשיב משהו חזרה" )

give something back”  .בכל תנאי ) 

עצמית    -  (development)  פיתוח .4 בחינה  להיות.  עוד  יכול  כפי שהוא  טוב  אינו  מנהיג  אף 

מנהיגות  , רצון להכיר בטעויות וניסיונות תיקון. מתמשך המצריך צניעותעמוק והיא תהליך 

מטבעה יוצרת גדילה והתפתחות קבוצתית ומבססת סביבה פתוחה אשר מאתגרת  צבאית  

יצירתיצבאית  קוו. מנהיגות  -בתורה את הסטאטוס ת וחדשנית אשר מאתגרת אפקטיבית, 

 מבטיחה כי פעולות ללא ינקטו מתוך שגרה או הרגל.   ו מוסכמות
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ההיבט הזה של מנהיגות נע בין    שיפוט כרוך בבחירת דרך או גישה.  -  (judgmentשיפוט ) .5

פסקה   לכל  רלבנטי  והוא  יומיומיות  קלות  להחלטות  משקל  כבדות  פורמאליות  החלטות 

אחרות,   בפעמים  אינטואיציה.  של  תוצאה  הוא  שיפוט  לעיתים,  הפיתוח.  במדריך  ופסקה 

מעמיק. דדוקטיבי  ניתוח  של  תוצאה  הוא  כלים  שיפוט  מכיל  ואפשרויות  רבים    המדריך 

 כדי לבחור מהם מה מתאים לכל מנהיג.  אך נדרש שיפוט מעמיק שונות להנעה 
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 בצבא בריטניה צבאית המנהיגות מודל ה. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגשמת המשימה 

 הסתמכות על כישורים מבוססים היטב העומדים בבסיס הפרקטיקות שיתבצעו: 

 עבודת צוות                          תקשורת                    יושרה

 פקוד תחת לחץ חשיבה אסטרטגית                 ת

 לסייע לכל חבר צוות לעשות את המיטב  -להיות מעורב

-לסייע לכל חבר צוות לבנות "רצונות וכישורים", על - לפתח
 ידי: 

 הגדרת הכוונה -

 תכנון -

 הנחייה -

 ביצוע -

   ניתוח-

 חשיבה תמידית על המשימה, הצוות ואינדיבידואלים

 

 

 קבלת החלטות והשפעה על הסיטואציה:

 מהירה, מבוססת משימה ועל כוחו של המנהיג  -אוטוקרטית 

 בונה אמון ומבוססת כוח משותף  - דמוקרטית

Laissez-Faire  חופש ביצוע- 

 נדרש לשם כך רצון וכישורים המעניקים כוח  

 

 מנהיג

 צוות משימה

מצפן 
 מוסרי

ניתוח וקבלת 
 החלטות

בניית מערכת יחסים 
 איתנה

 יצירת חיבור הדוק

 מודעות להקשר- התחשבות בכוחות השונים הפועלים, בחברי הצוות ובסיטואציה 

 

 ידי ערכים ומספקים מצפן מוסרי לאנשיהם -מנהיגים צבאיים יעילים מונחים על

אומץ -       משמעת-מחויבות נטולת אנוכיות         -  

 נאמנות-                כבוד לאחרים-יושרה                    -

 

 

 

 התמודדות עם סיטואציה כצוות 
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 ?(what leaders must beמה מנהיגים צריכים להיות ). 6

  דמותו של מנהיגאת  לפיתוח מנהיגות  המדריך  משרטט  צריכים להיות"  שכותרתו "מה מנהיגים    בחלק

   זאת על ידי פירוט שני היבטים:  .הבריטי בצבא

   (characters) המנהיגותמאפייני  .א

 (. qualities) הצבאימהמנהיג  הנדרשות האיכויות .ב

 

 מאפייני המנהיג הצבאי  . א

לפי המדריך, מנהיגים מגלמים   כללי,  ערכיםבאופן  הליבה של הארגון הצבאי(    שילוב של  )שהם ערכי 

סגנון הושל  כי  לראות  ניתן  כלומר,  אמנם  יך  מדר.  מנהיגות  למנהיגות  לפיתוח  ארגוני  מצפן  מציב 

כפי שבא לידי ביטוי בערכי הליבה הצבאיים המזקקים מה נדרש מאנשי הצבא בכלל    הצבאית הנדרשת

בפרט, הוא  וממנהיגים  מנהיג  אך  סגנון  להכתיב  כדי  נוצר  אחידלא  למנהיגים מ  הוא  אלא  .ות  אפשר 

 . בהתאם לסגנון המנהיגות האישי לייצר מרחב פיתוח לעצמם ולאנשיהם

 

 מאפייני המנהיג בצבא הבריטי הם למעשה ערכי הליבה של הצבא. ואלו הם:

זקוק  הבריטי  בצבא    מנהיגניתן לחלק אומץ לשתי קטגוריות נפרדות: מוסרי ופיסי.    -  אומץ .1

 .  גם יחד לשתיהן

הנכונות לבצע את ה"דבר הנכון" למעשה המרכיבים של אומץ מוסרי הם  - ומץ מוסריא .א

אחרים לערכים  הבסיס  הוא  מוסרי  אומץ  קשות.  הן  כאשר  גם  החלטות  הוא    .ולקבל 

למעש תלויה  בו  אשר  היסודי  המשימתית.  המרכיב  וההצלחה  הלחימה  רוח  קל  ה 

יותר ל הוא קשה  ואולם אומץ מוסרי  פיסי  באומץ  כך התבטא למשל להתמקד  ביצוע. 

(: "זה מוזר שקצינים  army personnel centre, 2011קצין מטה במרכז הסגל הצבאי )

רבים מצהירים ואף מוכיחים במעשים שהם מוכנים להקריב את חייהם למען אנשיהם,  

אנשיהם".   עבור  שלהם  הקריירה  את  להקריב  מוכנים  מהם  מאד  מעטים  אומץ  אך 

ן  , החל מרחבים  הוא מתבטא בחלקים ארגונייםומיומיות ונמדד בסיטואציות ימוסרי  

ב לפעולות   מגוריםהשהות  ועד  במיוחד הוא    .השונותהצבאיות    הצבאיים  נבחן 

הפיקוד משרשרת  פיסי  מרחק  ישנו  כאשר  ומרוחקים,  מפוזרים  הידיעה    .במיקומים 

וחוק אתי  באורח  לנהוג  חיילים  לחייב  עשויה  מוסרי  באומץ  מצויד  הצבאי  י  שהמנהיג 
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שלהם.   הפיסי  לאומץ  מבוטלת  לא  במידה  לתרום  יכול  מוסריואף  טבעי    אומץ  הופך 

   ככל שמתאמנים. ואינסטינקטיבי

העצמית, רצון לנצח, -בבסיס מושג האומץ הפיסי עומדים עקשנות, שליטה  -  אומץ פיסי .ב

ומחסור.   מצוקה  סכנה,  בפני  אותן צבאיים  מנהיגים  עמידות  עם  להתמודד  צריכים 

יותר מהם.    עמן אנשיהם מתמודדיםסיות  פיהסכנות  ה אף  צבאיים  מנהיגים  ולעיתים 

ובאותם  הסיטואציה  באותה  יעמדו  הם  אם  אלא  אנשיהם,  את  לסכן  אמורים  לא 

על אנשיהם לדעת זאת היטב. אין מנוס מפחד בעתות קרב, על מנהיג להתגבר  התנאים.  

פקודיו.   בתחושות  ולהתחשב  שלו  פחדו  כי  על  לזכור  הוחשוב  במיוחד  פחד  מדבק,  א 

מנהיג בקרב  מתעורר  לשלוט  צבאי  כשהוא  הכרחי  זה  הפחד,  בו  ,  את  להסתיר  ואף 

רחוקה בהתנהלות  והן  פנים  מול  פנים  הן  ובטוח,  רגוע  התנהלות  סגנון  על  של    לשמור 

כאן  המנטרה  .  המנהיג את  העולה  תפוס  אנשיך,  את  תפוס  עצמך,  את  "תפוס  היא 

"( המנהיג  של    רוחו/גבורתו-עוז"(.  grip self- grip men-grip situationהסיטואציה" 

 נושאת את האומץ של הסובבים אותו.  זו ה יאההצבאי 

 

של   -  משמעת .2 התמצית  הם  הקולקטיב  לטובת  בהשוואה  האישיים  השיקולים  נחיתות 

קובעים את הטון ומחפשים לפתח  צבאיים  . מנהיגים  הבריטית  הצבאית  המשמעת העצמית

אנשיה  עצמית  משמעת דוגמה בקרב  באמצעות  בעיקר  כי  תפיסהאישית.    ם  היא   הבניית ה 

יש לוודא כי תינקט גישה המאפיינת את הצבא עשויה לתרום רבות לתהליך.  גאוות השירות

ביוזמ ולא תפגום  ובפיקוד המשימה.  מאוזנת אשר תבטיח התגייסות  בחכמה הטקטית  ה, 

על מנהיגים לזהות טעויות    מבחינה זו,כעונש.  סמשמעת לא צריכה להיתפישנו דגש על כך ש

מידי  חמורים  ועונשים  מושלם  אינו  אחד  אף  ובאנושיות.  בחמלה  אנשיהם  עם  ולהתמודד 

ולפגיעה   להתמוטטות  לגרום  לאכוף במורלעלולים  צריכים  מנהיגים  נדרש,  כאשר  אולם,   .

תוך  אומץ מוסרי. מנהיגים זוטרים צריכים להתחנך ב  ולכך נדרשתהליכי משמעת צבאיים,  

באשר צבאית  ת  מערכ גיבוי  להפגין  צורך  יש  הצורך  עולה  כאשר  אך  ממושמעת. 

משום   ופעולותיהם,  תמיכהלהחלטותיהם  בשרשרת   שהיעדר  אמון  חוסר  לעורר  עלול 

 רצון לקבל החלטות קשות בעתיד. הפיקוד וחוסר 

 

  . התייחסות לאחרים באותו האופן שבו נצפה שיתייחסו אלינו הכוונה היא ל.  כבוד לאחרים .3

מהמשוואהלהי חלק  רק  זה  מתחשב  חבר  ש.  בלחימה  ות  היא  לאחרים האמונה  הוגן    יחס 
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יחס כזה יבחן בפעולות אותן מבצע הצבא, רוח מגויסת מעבר לחוקים פורמאליים.    מבטיח

המקומיים,   לכוחות  לעצורים,  למתים,  וחמלה  אנושיות  להפגין  צריכים  מנהיגים  במהלכן 

ולאחרים.   טומן  לאזרחים  המוסרי  לראות  ההכרח  שניתן  כפי  יישומיות  השלכות  בחובו 

 :  מדבריו של מפקד פלוגה באפגניסטן בדוגמא הבאה

 

הוא חלק מסיור שנתקל בכוחות   (Afgan National Army- ANAהצבא הלאומי האפגני )"

יש   שלמקומיים  האמין  האפגני  הצבא  נהרג.  אחד  שחייל  לכך  הובילה  ההיתקלות  עוינים, 

היית המחשבה  לעניין.  אנשי  קשר  באזור.  הכוחות שהסתתרו  אותם  על  מידע  להם  שיש  ה 

הצבא האפגני החלו להסתובב באזור והתייחסו למקומיים בקשיחות ואיימו עליהם בפגיעה 

לתוך הסיטואציה, כדי למנוע התעללות.  ממש  ,  החלטתי להיכנס פנימהפיסית. בשלב הזה,  

פגעה   הכוח  אמנם  התערבותי  מפקד  עם  שלי  ביחסים  יכולתי משמעותית  לא  אך  האפגני, 

האמנתי שהתנהגות כזאת לא לעמוד מהצד ולהניח להם לפגוע באופן כה קשה במקומיים.  

ידעתי שהמעשה עצמו  רק תפגום ביחסינו עם המקומיים ויקשה עלינו לבצע את המשימה,  

 . לכן לא יכולתי לעמוד מנגד"פשוט לא תקין ו

 

כן,   שעולה  השאלה  ולכן  ,  לו  גון ומחוצהביקורת מתוך האר ל  הוא מושא תמידיהצבא  אם 

גם באילו שיטות הצבא נקט כדי   ?לא רק האם הוגשמו מטרות והושגה הצלחההיא   אלא 

, להתוות להם דרך המכבדת  בעקביות  לחנך את אנשיהםצבאיים  על מנהיגים    ?להגיע לשם

וציפיות   מוסריות  נורמות  החוקים,  עם  מתיישבים  התנהגותם  שאופני  ולוודא  אחרים 

 אומיות.  בינל

 

פשוט  -  יושרה  .4 היא  ביושרה  מחייליו הבריטי  הצבא  ישר".  אדם  "להיות    הכוונה  מצפה 

המציאות עם  להתמודד  ישרים,  להיות  לעצמם,  נאמנים  שהיא   להיות  במה כמות  לצדד   ,

וצודק יושרה   שנכון  כאשר  גם  המקרה  זה  מצב.  בכל  ואתיים  מוסריים  בערכים  ולתמוך 

בקריירה   לפגיעה  להוביל  עלעלולה  חיים.  לסכן  הפגנת  -ואף  מנהיגים  ידי  צבאיים  יושרה, 

אנשי המנהיג ידעו כי בכל פעם בה המנהיג נוקט בהחלטה, היא  .  בקרב אנשיהם   יבנו אמון

אישי רווח  על  ולא  הכלל  טובת  על  העברת  מבוססת  או  טעויות  של  הסתרה  צייתנות,   ,

ודד עם אנשיו בהוגנות  פתוח וישר דיו להתממנהיגם  האחריות עליהן לאחרים. הם ידעו ש

בפתיחות המאופיינת  ארגונית  לתרבות  יוביל  הדבר  קדומה.  דעה  או  השפעה  תרבות  ללא   ,
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לפעולות   מודעים  יושרה  בעלי  מנהיגים  במהירות.  ומתוקנות  מהר  מתגלות  טעויות  שבה 

שלהם ולוקחים עליהם אחריות מול אנשיהם. כדי לטפח יושרה, מנהיגים צריכים להיזהר 

עלולה לפגוע בהקשר זה  משמעתית חזקה מידי  גישה    ;על יושרתםאחרים  שים  מלהעניש אנ 

 של יושרה והגינות.  עתידיים ולהפחית מופעים רצויים 

 

ל  -  נאמנות  .5 היא  המנהיגהכוונה  של  לאלו  מעבר  אחרים,  של  אינטרסים  של  נאמן  .  ייצוג 

בקבוצות לכידות  ביצירת  לסייע  יכול  הזה  להד.  ובצוותים  המאפיין  יש  על שגיש  אולם 

להוכיח   צבאיים  למטה נאמנות  מנהיגים  למעלה,  כיוונים:  למגוון  סימולטני  באורח 

בנאמנות    ולצדדים. חייבים  מנהיגים  בסיסית,  היא  לפקודים  נאמנות  שלכאורה  למרות 

גם כאשר הם אינם מסכימים   ,לשרשרת הפיקוד: העברת הוראות מטה כאילו הגיעו מהם

חעמם.   ערעור  נאמנות,  של  הבכירים  היעדרה  המפקדים  של  ייצוג  חוסר  מפקדים,  על  וזר 

והחלטותיהם בקרב האנשים שאותם המנהיג מוביל עלול לפגום בלכידות הצוותים ובביצוע  

ההרסני האפקט  משימות.  של  ב   היעיל  מוצג  נאמנות  חוסר  חי"רמפי  דברים  של   :מ"מ 

מאד פופולארי.   מח"ט  לשרת תחת פיקודו שלשהיה עליו    מבחינה זוהיה חוסר מזל    למג"ד"

חיבה.   של  דומה  בכמות  לזכות  תפקידו  מתחילת  נאבק  שינוי אך  הוא  לכל  התנגד  הגדוד 

שרצה לבצע, הפקודים האמינו ש"אם זה לא שבור, אין צורך לתקן". החלטותיו והוראותיו  

ונתפס הכרחיות  כלא  תמיד  ורביכו  הסרנים  בפומבי -טיפשיות.  עליו  התלוננו  הסרנים 

ידי  -תאוצה ומהר מאד הועבר גם לחיילים על  ס. הלך הרוח הזה תפגנאי והמציאו לו שמות  

זה לא מוג החלטה שלי".  יעשה" או "זאת לא  רוצה שזה  כגון: "המפקד  לומר  מסרים  זם 

אך   סף שבירה  על  היה  קרהשהגדוד  לא  הצליחו  בסוף  זה  אל  הגדוד  הריקבון תפקד.  ולם 

במהחברתי   אקלים  התפשט  הייתה  התוצאה  הבזק,  בוצעו  הירות  משימות  שבו  בריא  לא 

ש המפקדים,  של  בדעתם  עלה  לא  שאפילו  היה  מכל  המפתיע  ואיבה.  טינה  הערות במתוך 

ו ויומיות  קטנות  פגעו בלכאורה  למעשה  הם  שלהם,  בפופולאריות  לפגום  לא  שאיפתם 

 אנושות בשרשרת הפיקוד ובסמכות הפיקודית שלה".  

. של הצבא  ים שמכילים ערכי הליבהחייבת לפעול בתוך הפרמטרים האחראם כן  נאמנות  

ננקטת שהחלטה  להתחייבברגע  צריכים  וכולם  להפסק  חייבות  התנגדויות  אחר    ,  למלא 

 במקביל לכך, צריך לזכור שנאמנות מרווחים ולא דורשים.  המשימה,  
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חוזה חייב להימצא בליבת  המושג השירות ולא  ה היא שתפיסה  -  מחויבות נטולת אנוכיות .6

. בהצטרפות לצבא, כל הסגל מקבל על עצמו מחויבות שירות ללא גבול  המנהיגות הצבאית

זה מתבטא בשבועת האמונים של כל ומתחייב לביצוע התפקיד למרות הקשיים והסכנות.  

הקיצונית לכך היא   האת האינטרסים של המדינה בעדיפות לעומת שלו. הדוגמ  לשיםחייל  

חייהם בתמורה לשקט,   כזה  ביטחולבמסירה של מפקדים את  ולצרכים של אחרים. סוג  ן 

 של הקרבה עצמית יזכה בכבוד רבה ויעודד אחרים לנהוג באורח דומה. 

 

הבריטית  הצבאית  המנהיגות  של  הליבה  ערכי  )במדריך    מצוין  לסיכום  הערכים   the sum ofסכום 

values  .)  ערך שבה ישנה "התנגשות ערכית", שבה נראה של  על סיטואציה  קל לחשובלכך שהיא  הכוונה

יש קדימות בהשוואה לערך אחר. לדוגמ  הנאמנות עלהאחד  יש לקיים את ערך  על  -ידי אי-, האם  דיווח 

על המוסרי  והאומץ  היושר  ערכי  את  או  חוקי  שאינו  הפיקוד? -אירוע  שרשרת  מול  הנושא  העלאת  ידי 

לדעת יתן יהיה  נהסיטואציה  ידי הבנה עמוקה של רוח הערכים ושל ההקשר של  -רק עלהמחשבה היא ש

רכי  ע סטנדרטים.  נושא נוסף שעלה בסיכום ערכי הליבה הוא  באיזה החלטה לנקוט למען טובת הכלל.  

לאפקטיביות   ישירה  בצורה  תורמים  הצבא  של  הסטההליבה  שלושת  הצבאביצועית.  של   -  נדרטים 

ו הוגנות  ליישום הערכים. על הסגל המקצועי    מקצוענות מוחלטתחוקיות,  ג לנהולהימנע מהם המדדים 

להפחיתבצורה   לפגום,  היכולות    שעלולה  בדרך  את  או  מוסרית פעולה  המקצועיות  הפוגעת 

ביןבאינדיבידואלים.   להתנהגויות  הקשור  בכל  מחמירה  בגישה  נוקט  שבחברה הרחבה  -הצבא  אישיות, 

    עשויות להיחשב כנתונות לבחירה אישית.

 

 הבריטי המנהיג הצבאי  איכויות . ב

מסוימות אשר    איכויות. אולם, ישנן  ומשתנה  מנהיגות היא אישיתא שבמדריך זה היהחוזרת  ה  תפיסה

ככאלה   למנהיגות  הוכרו  כך:    יעילה  צבאיתהתורמות  פרופסיונאליות  ובתוך  יכולות  עצמית,  מודעות 

 וקבלת החלטות אתית.  

 

זה אחר    חלק  מתוך  האיכויותמתחקה  )  הללו  עצמי  פיתוח  דרך  מנהיגות  לשפר  -selfכוונה 

development.)   הוא מעוצב מתוך כוונה לעודד רפלקסיביות ולהקנות דרכים פרקטיות להעצים יכולות

 הצעד הראשון בתהליך הוא הערכה כנה של מאפיינים אישיים.  וביצועים. 
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עצמית .1 של    –  מודעות  הבנה  שהיא  עצמי  נטור  כוללת  הצבאיים  המנהיגים  של  זו  איכות 

הכ ענווה  אחרים,  ידי  על  נתפס  המנהיג  בו  הכוללת  האופן  גאווה  ונדיבות,  אמפתיה  וללת 

באנשיוגאווה   המנהיג  ויצירת   של  ביטחון  הקרנת  הכולל  וביטחון  קבוצתיים  ובהישגים 

באחרים.   בעיקר  ביטחון  מתייחס  העצמית  המודעות  מרכיב  כי  כן,  אם  לראות,  ניתן 

 כפרטים וכקבוצה.   –ליחסים שבין המנהיג לאנשיו 

עצמי .א אתה    -  ניטור  הדרך שבה  עלהבנת  אחרים  -נראה  עצמית.  ידי  מודעות  מאפשרת 

ניתן לייצר צורה מובנית יותר של משוב   במקביל  אמפתיה והקשבה יתרמו לכך, אולם

בחינה מן הסוג הזה מסייעת לבצע מעין ניתוח עצמי תוך  .  מעלות   360ידי בחינה של  -על

הוא   כןלקבלת סיוע מאחרים. המשוב הוא אנונימי ובלתי נראה כלפי שרשרת הפיקוד,  

יש לעודד את כל מנהיגי הצבא לנקוט  נועד לצרכי מודעות עצמית ופיתוח עצמי בלבד.  

 בסקר שכזה.  

איכות זו מודגשת גם בחלק העוסק במנהיגות בתורת המבצעים. על פי התורה,   -  ענווה .ב

נדיבים   כנועים. הם צריכים להיות אמפתיים,  צנועים אך לא  מנהיגים צריכים להיות 

ל יכולת  סנדהרסט,  ובעלי  של  המדריך  פי  על  לחיילים.  בקלות  ההיסטוריה התחבר 

מגיעים לעמדות בכירות, הם נוטים להאמין  צבאיים  מנהיגים  שמראה לנו כי לעיתים כ

כי הם מעל לחוקים והתנהגויות שהם מטיפים לזוטרים מהם. סביר כי אין זאת תוצאה  

וצניעו ערכים  של  הדרגתית  שחיקה  של  אלא  מודעת,  החלטה  הזמן   תשל  לאורך 

אף  . ככל שהמנהיג בכיר יותר, כך הסיכון גדל לאבד פרספקטיבה בעניין זה.  והקריירה

הבעיה  כלל  -. אולם בדרךחייל לא מעוניין במנהיג כנוע שיתרפס במתח הראשון שיתגלע

:  כוחמאד  מנהיגים בצבא מחזיקים בהרבה  ,  הפורמאלית  מתוקף עמדתם  .היא הפוכה

ת פיקודית המאפשרים להם לתת פקודות חוקיות שחייבים  הם מחזיקים בדרגה וסמכו

ההיררכי  לקיים הצבאי  המבנה  והשפעה משום  משמעותי  כוח  המנהיגים  מן  לרבים   .

אנשיהם.   של  הקריירה  התקדמות  על  שליטה  ממשית  מכלל  יוצאים  ודברים  במידה 

הכוח של  אסור  וניצול  התעללות  כדי  עד  להגיע  יכולים  הדברים  גוברת,   .והיהירות 

לכך   לשים  מנהיגות  שחשוב  של  וזחוחים  יהירים  יצירתיות  בצבא  סגנונות  מדכאים 

ניכור. חמלה  ויוצרים  להפגין  מסוגל  יהיה  אמפתיה  בעל  מנהיג  לכך,  במידה    בניגוד 

כך.    הראויה בתוך  הגבולות  את  יזהו  ימנעו  ואנשיו  עצמית  ומודעות  ממנהיג  צניעות 

בעוד שמנהיגות (.  toxic leadership)  להלנקוט בסגנון מנהיגות המכונה מנהיגות רעי
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האפקט הכללי הארסי ייתן את  סביר שרעילה תוביל להגשמה של מטרות קצרות טווח,  

 .  בעתיד אותותיו

צבאיים    -  גאווה .ג להתגאות  מנהיגים  שלהם.  צריכים  ובצוות  בשירות  גאווה  במקצוע, 

ובבנ המוטיבציה  בהגברת  תסייע  המנהיג  מוביל  אותה  הקבוצה  קשר חזק  בהישגי  יית 

בין חבריה. גאווה אמיתית תצעד תמיד יד ביד עם צניעות. גאווה היא צורה אחת של  

זה.    .רפלקסיביות של  תוצר  הן  מתקנת  בפעולה  לנקוט  ורצון  ביקורתי  גאווה  ניטור 

ם,  על ערכים היסטורייהמבוסס  ידי הענקת תחושת שייכות, חינוך  -עשויה להתפתח על

 ות לאינדיבידואלים וצוותים.  וקביעת מטר מוטיבציהיצירת 

בידע פרופסיונ  -  ביטחון וקבלת החלטות .ד אלי, מנהיגים מגבירים  באמצעות הצטיידות 

הביטחון   החלטותאת  קבלת  בתהליכי  סיכון  העצמי שלהם  ולוקחים  יוזמה  מפגינים   ,

מנהיגים  .  מחושב באחרים.  וביטחון  השראה  ולהחדיר  ביטחון  להקרין  מנהיגים  על 

מספיק כדי להקשיב לאנשיהם, להתווכח עם הממונים    םטוחים בעצמצריכים להיות ב

אשר יעריכו נקודות שינוי קונסטרוקטיביות. המאפיינים הללו ימהלו בצניעות ושיקול  

להיות דעת.   למנהיגים  מאפשר  ענווה  עם  ביטחון  של  השילוב  המבצעים  תורת  פי  על 

 מסוגלים לחשוב מחדש ולשנות החלטות. 

 

המ כאמור,   תורת  קבלת  גם  בתהליכי  ממנהיגים  הנדרש  בביטחון  עוסקת  בצעים 

התורה    החלטות. זה  ונחרצותבהקשר  החלטיות  של  האלמנטים  את  גם  .  מוסיפה 

ממנהיגים    ההחלטיות   בהיבט להיות הנדרשת  חייבים  מנהיגים  כי  מציינת  התורה 

דרש .  נוסף לכך, נאיזון בין ניתוח אנליטי לבין אינטואיציההחלטיים ולצורך כך נדרש  

באופן החלטי כשההזדמנויות   וגמישות מחשבתית  אומץ ערכיממנהיג   על מנת לפעול 

צריכים   מנהיגים  כי  מדגישה  המצבעים  תורת  זאת,  עם  בדרכו.  את  נקרות  להשהות 

ההחלטות במצב   קבלת  משמעותיים  שינויים  מספיק  שישנם  משוכנעים  הם  אשר  עד 

ולכן   חדשה.  החלטה  לשמחייבים  צריך  מנהיג  להחליט.לפעמים  שלא  תורת   החליט 

הנדרשת בעיקר לנוכח הלחצים של שדה הקרב וחוסר    לנחרצותהמבצעים מתייחסת גם 

הנחרצות  שלהם.  המטרות  על  בשמירה  נחרצים  להיות  צריכים  מנהיגים  הוודאות. 

חת לאור מכשולים, נפגעים וקשיים ולקבל החלטות כאשר    מאפשרת להם לפעול ללא

 התוצאות אינן וודאיות. 
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חשיבותן של היכולות הפרופסיונאליות באות לידי ביטוי בציטוט   -  כולות פרופסיונאליותי .2

במדריך: זה  חלק  של  בפתחו  כך    המובא  מתאמן,  בר"ככל שאני  הופך  )ארנולד  מ-אני  זל" 

 יכולות הללו למרכיבים הבאים:לכך המדריך מחלק את הבהמשך  פאלמר(.

להיות    עלולות  בינונית ות של פעולה  בסיטואציות עמן מתמודד הצבא, ההשלכ  -  גישה .א

לא   .ועמוקמפורט  מקצועי  בידע  מתחיל    מצוינות המרדף העקשני אחר  קטסטרופליות.  

אינטלקטואלים הם  הצבאיים  המנהיגים  לכך  כל  ציפייה  הם  ואין  אולם    מחויבים , 

פיתוח מקצועי דרך  גם תורת המבצעים  .  להפיק את המרב מיכולותיהם  בדומה לכך, 

חש את  סיטואציות  מדגישה  להבין  מנת  על  צבאיים  מנהיגים  בקרב  האינטלקט  יבות 

 מורכבות. יסודות אינטלקטואלים ניתנים לפיתוח על ידי השכלה, לימוד ואימון. 

 

על החשיבות המיוחסת לפיתוח אינטלקטואלי ניתן ללמוד גם מעבודת מטה מתמשכת  

בשנת שמטרתה    2012  שהחלה  הבריטי  וכבצבא  מערכתית  תוכנית  למיון,  לגבש  וללת 

וסתגלנות.  לורסטיליות  צבאיים  מנהיגים  של  וחינוך  )הנקראים    הכשרה  הצוות  חברי 

הנדרשת  האינטלקטואלית  הגישה  את  ביטוי  לידי  הביאו  סנדהרסט"(  של  "הקבוצה 

בעת הנוכחית של במספר היבטים. ראשית, אחד העקרונות    בפיתוח מנהיגים צבאיים 

וסחו במסגרת עבודת הקבוצה הוא שהתכנים תהליכי הלימוד וההכשרה בסנדהרסט שנ

הדרישות הפיזיות יישארו    האינטלקטואלים של ההכשרות הצבאיות צריכים להתרחב.

הקבוצה ניסחה   נוסף לכך,תובעניות אך יש לפתח גם את "השרירי האינטלקטואלי".  

מספר תחומים הדורשים שיפור כדי להבטיח פיתוח לסתגלנות ולורסטיליות שהראשון  

וחשיבההוא    שבהם אינטלקטואלית  לעבודה  הצוערים  בקרב  הרגל    ביקורתית  לייצר 

בין   והזיקות  הקשרים  את  ולחזק  ליצור  הציעה  הקבוצה  ולבסוף,  מעשה.    הצבאלפני 

גופי ההכשרה לקצונה(   אוניברסיטאות ואנשי אקדמיה)בעיקר  כדי להבטיח את    לבין 

 (. Skeats ,2014היכולות האינטלקטואליות הנדרשות ממנהיגים צבאיים )

 

קטגוריות  -  תמידית  למידה .ב לשתי  למידה  לחלק  ולמידת   -  ניתן  מקצועי  ניסיון 

 :הן באמצעות המחשבות וההתנסויות של אחרים. חלק מהדרכים להשיג זאת

זה מובן מאליו שנדרש, אולם זה לא תמיד המקרה שמנהיגים מושגים ותורות.  -

בו על  ההתמחות שלהם  בנושאי  דוקטרינות  צבאיים   .ריןמכירים  מנהיגים  על 

ולתור הצבאי  לידע  הצבאיותלתרום  שיתוף    ות  של מתמיד  באמצעות 
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ידע  התנסויותיהם.   מנהיגים    תתרחשהטמעת  וזמן   יפנוכאשר  לקריאה  זמן 

הידע.  ל את  ליישם  כיצד  ההבנות  חשיבה  את  להרחיב  מנהיגים  לעודד  יש 

בוערים   בנושאים  תורתיועכשוויים  שלהם  לפיתוח  להביא  אחת   .וכך  שיטה 

 -AKX"חלופת ידע צבאי" )תרומה לידע המשותף באמצעות    לביצוע כזה היא

army knowledge exchange  .) 

צבאית.   - למידת ההיסטוריה הצבאית מאפשרת למנהיגים צבאיים  היסטוריה 

ועל מאחרים  טעויות-ללמוד  על  לחזור  לא  כך  רק    ידי  היא  קריאה  שבוצעו. 

יעורר התלהבות ויחדיר חיים לנושאים    ההתחלה: עיסוק מחקרי בשדה הקרב 

 הללו.  

מנהיגות - של תיאוריות  הבנה  מנהיגות.  תיאוריות  של  עצום  מלאי  ישנו   .

 תיאוריות בתחום עשוי לסייע למנהיגים לפתח את סגנון המנהיגות שלהם.   

עשויה    . הבנה בתחומי מדעי ההתנהגותפסיכולוגיה של הבנת העצמי ואחרים -

עריך סוגי דינמיקות בצוותים ובקבוצות פעולה. הבנה לסייע למנהיג הצבאי לה

כזאת עשויה לסייע גם בהערכה עצמית. מנהיגים יכולים לעשות שימוש בידע 

 מנת להשתפר בעצמם ולפתח אחרים. -הזה על

מוגבלים  ניהול. - תמיד  השלכות .  בצבא  משאבים  את  להבין  מנהיגים  על 

משאבים.   לחלוקת  בנוגע  מקבלים  שהם  רההחלטות  למנהיגים זה  לבנטי 

בציוד   נכון  בטיפול  וזה מתחיל  גם לכל הדרגות האחרות  ברמות הבכירות אך 

 הקיים. מנהל שקול ותקין מוביל לביצוע יעיל.   

מסוג זה  למידה יעילה מורכבת מדיונים קבוצתיים. דיונים  .  דיונים קבוצתיים -

טיעוניהם  את  לבטא  עמוקה:  בצורה  לחשוב  אינדיבידואלים  מכריחים 

 .רות ולהצדיקםבבהי 

- ( אחרי  באורח    .(followershipהליכה  המנהיגות  מושג  את  ומבינים  במידה 

על אדם  או פעולות הנטל בדרך להגשמת משימות  לשים את מירב עשויים, שגוי

  בצבא כל מנהיג אחד, זאת בניגוד להנחת עליונות הצוות עליה מתבסס הצבא.  

גם פקוד בסיסי בהצלחת  הוא    והאופן שבו התהליך הזה מתנהל  הוא  מרכיב 

טובה    .הצוות התנהגות  מצריכה  היא  אך  פסיבית,  אינה  אחרי"  "ההליכה 

וממושמעת כלפי המנהיג. מדובר בתהליך המערב אחריות הדדית מצד המנהיג  
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וללוות.   לאמן  לעודד,  לאתגר,  גם משום שבצבא  ואכן,  מאנשיו,  הם  מנהיגים 

אחריהם ולהעביר את   מונהגים, הם עשויים ללמוד רבות מאלו שהם הולכים

 הידע שרכשו לפקודיהם.   

 

אתית .3 החלטות  החלטות   –  קבלת  קבלת  לתהליכי  עקרונות  מפרט  המדריך  זה  בהקשר 

בהתאם  המנהיג  של  מיקומו  של  מותאמת  בחירה  אינטואיציה,  על  )הישענות  מיטביים 

עקרונות   גם  כמו  צבאייםלנסיבות,  ממנהיגים  הנדרשת  החלטות  קבלת  יכולת  . (לשיפור 

 המדריך גם מפרט את החסמים האפשריים של תהליכי קבלת החלטות. 

אינטואיציה .א על  החלטות    -  הישענות  לקבל  יש  צבאיות  בסביבות  קרובות,  לעיתים 

מהירה.   החלטות  בצורה  קבלת  על  רבות  נסמכים  מפקדים  מכך,  כתוצאה 

ניסיונם.   על  התבססות  תוך  בטן"  "תחושת  עם  והולכים  מן אינטואיטיבית    התנהלות 

יכולה להפוך להרגל הזה  נדרשת    הסוג  וכאשר  בעיות מורכבות  בעת  יעיל המיושם  לא 

יותר.   הרבה  יסודית  שגישה  לזכור  אתיות  חשוב  השלכות  ישנן  צבאיות  להחלטות 

 חיים תלויים בהן.  ווחוקיות מרחיקות לכת 

המנהיג . ב מידע    -  מקום  זרמי  צבאיים  למנהיגים  מספקים  ושליטה  פיקוד  טכנולוגיות 

 ליכולת לתקשר מרחוק, לגיבוש התודעה המצבית דהנשלטים. יש לכך תרומה נכבבלתי 

והמתח המאפיינים את   העצמאות. קל יותר לקבל החלטה כשרחוקים מכאוסולעידוד  

פיקוד   בהפגנת  לסייע  יכולים  אחרת  בטוחה  עמדה  או  מבצעים  חדר  הקרב.  שדה 

טכנולוגיות ניווט  ומערכות  אוויר  תצלומי  מאידך,  לייצר    ושליטה.  עלולים  מצג  שונות 

במיוחד את   ולטשטש    המרכיבים האנושיים של הקרבלא מדויק של המתרחש בשטח 

ההשלכות-ועל של  ראויה  הבנה  ללא  הננקטות  להחלטות  להוביל  כך  צריך  .  ידי  מנהיג 

למקם את עצמו בצורה כזאת שתעניק לו את התמונה הטובה ביותר של השטח ומשם 

 להשפיע.  

 ניתן לפרק זאת למספר מרכיבים:לפי המדריך  - ת ההחלטותשיפור יכולת קבל .ג

החלטות   -  תהליכים - קבלת  לתהליכי  הנוגע  איכותי  בחירת    מאפשר  ידע  את 

)באופן אינטואיטיבי או    שעל הפרק  האסטרטגיה הטובה ביותר לפתרון הבעיה

וכדומה מלחמה  משחקי  כגון  סדורה,  מתודולוגיה  חזרות    .(באמצעות 

 מצוינת לחשיפת חוזקות וחולשות של תוכנית הפעולה.  וסימולציות הן דרך 
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ומדוע(  -  חשיבה - התרחש  )מה  החלטות  על  והרהור  לזקק    סקירה  את  יכולים 

בנוגע לקבלת החלטות באופן    יישוםולמנוע    גישתו של המנהיג  הבנה מסוימת 

לסיטואציה מתאים  קבועים    .שאינו  תכנים  של  זיהוי  ידי  על  זאת  לבצע  ניתן 

   כל הזמן( ומשתנים )ייחודיים לנסיבות מסוימות(.)שניתן ליישם 

הערכת אפקטים של מתח ולחץ היא קריטית בקבלת החלטות בצבא,    -  אנשים -

    יש לכך חשיבות מיוחדת באופן שבו ההחלטות ייושמו.

צבאיים  -  יצירתיות - והיא   מנהיגים  מאחר  ודאות  חוסר  להעריך  צריכים 

   ה יצירתית.מספקת חופש, אתגר והזדמנות להפגין מחשב

מיותרות  -  דריכות - הטרדות  ללא  ומחשבה  מזון    .הזנה  שינה,  כשירות,  היעדר 

 .  וכדומה עלולים לפגום בכושר השיפוט

למרות הצורך בחשיבה זריזה    -  (barriers to innovationלחדשנות )שונים  מחסומים   .ד

ישנן  וחדשנ ביותית,  המיומנים  ההחלטות  במקבלי  גם  לפגוע  עלולות  אשר  .  ר השפעות 

קרב  שדה ההסיכונים ב.  הימנעות מסיכונים  האחד המחסומים המוזכרים במדריך הוא

כל הם  -הם  סיכונים,  מלקיחת  וקושי  סלידה  לחוש  עשויים  שמנהיגים  עד  גבוהים  כך 

יש  אך למעשה  להחמיץ הזדמנויות.  ידי כך  -עלעלולים לסבול מהלך מחשבה דפנסיבי ו

הזדמנויות לתפוס  מנת  על  סיכונים  ילקחת  הסיכון  .  שבו  מחושב  סיכון  בין  הבדל  שנו 

הימור. מנהיגים נדרשים ועליהם להיות מוכנים לקחת    לביןנבחן בצורה עמוקה יחסית  

בשדה הקרב שעשוי להוביל להזדמנות.    ;סיכונים מחושבים חסמים זהו הכרח שעולה 

הם   לחדשנות  חלשים   קבוצתי  לחץנוספים  לפתרונות  להוביל  שעלולה  )קונפורמיות 

 . ומחסום יצירתיותיים( וצפו

מורכבות .ה פשוטות    -  בעיות  בעיות  בפתרונן.  לסייע  יכולה  בעיות  של  המורכבות  התרת 

זאת,   לעומת  התייעצות.  ללא  לפיתרון  גישה  ניתנות  דורשות  מורכבות  בעיות 

מנהיגים צריכים לנתח את ההקשר והאופי של הבעיות   הוליסטית, מקורית ושיתופית.

לצמצם את המורכבות ולפעול בצורה  מנהיגים צריכים לשאוף    לפני שבוחרים בגישה זו.

 ולהתוות כיוון ברור וחד משמעי.  החלטית

עבור מנהיגים, השאלה החשובה בפתרון בעיות היא האם הפתרון    -  פתרון בעיות ערכי . ו

( היא חיונית,  law of armed conflictנכון מבחינה ערכית או לא. הכרת דיני המלחמה )

 כית נגזרת לא פחות מערכי הליבה של הצבא.אבל התנהגות ער 
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 (What leaders Do) ?מה מנהיגים עושים .7

 בשני היבטים הנדרשים בפעולתם של מנהיגים:   עוסקבחלק זה המדריך לפיתוח מנהיגות של סנדהרסט 

 הפרטים והצוותים אותם הם מובילים. במובן של פיתוח  לגלם מנהיגות .א

 ת עם לחץ, הובלת שינוי ומנהיגות ללא סמכות פיקודית. במובן של התמודדו מנהיגות אדפטיבית .ב

 

 לגלם מנהיגות . א

הזה   של  למעשה  מדגים  במדריך  החלק  הפוטנציאל  בטיפוח  צבאיים  מנהיגים  של  מקומם  מה 

ההנחה העומדת בבסיס חלק זה היא .  שלהם  ובמקסום הביצועים הקולקטיביים  תחתיהם  אינדיבידואלים

רב במידה  מבוססת  צבאות  של  אפקטיביים.שהצלחה  מצוותים  כחלק  שפועלים  אינדבידואלים  על  לכן   ה 

גילום מנהיגות    מנהיגים צריכים לזכור שהם משרתים את הצוות, הם לא ישות נפרדת שמניעה את הצוות.

 כולל מספר מרכיבים, ואלו הם: 

 

ואתגר .1 תמיכה  צב  -  חזון,  אולם  מנהיגים  תפקידים,  של  רחב  מספר  מבצעים  לפי  איים 

 סיפוק חזון, תמיכה ואתגר. :ביותר שלושה תפקידים משמעותייםישנם טית ה הבריתפיסה

ש  -  חזון .א היא  ממטרות המחשבה  המורכב  חזון  לספק  המנהיג  של  אחריותו  זוהי 

ולשמר   לייצר  מנהיג  על  מוביל.  הוא  אותו  הצוות  בקרב  השראה  לייצר  וכך  משותפות 

ב החזון  את  להעביר  יש  ומטרות.  תוצאות  להשגת  כוונה  תקשורת  תחושת  אמצעות 

נהיגים צריכים לבטא בבירור את החזון  מ)על פי תורת המבצעים    אישית  היעילה ודוגמ

למעשים( ויתורגם  אחרים  בקרב  מוטיבציה  ייצור  שהוא  ודוגמ.  כך  פעולה   ה דרך 

עם זאת, על פי    בנסיבות קשות.  גםמנהיגים גורמים לאנשיהם לעשות את הדבר הנכון  

ידי מנהיגים(,    תורת המבצעים )שגם מתייחסת על  חזון  אינו  לחשבות של קביעת  חזון 

רדיקליים נרדפת לשינויים  כמילה  שלונות קודמים הם חלק  י. הבנה של הצלחות או 

לזהות   בלא  גם  כמו  מחדש  הגלגל  את  בלהמציא  סכנה  ישנה  החדשנות.  כמו  מהחזון, 

 . בין שינוימנהיגים צריכים להשיג איזון נכון בין יציבות לשינויים בנסיבות. ולכן 

אפשר לייצר השראה בקרב חברי הצוות רק כאשר קיימים הכרה  לפי המדריך    -  תמיכה .ב

הוגנים, עקביים ולהשרות  ואמון הדדיים. על מנהיגים לדאוג לאנשיהם. עליהם להיות

את   ולהגשים  להצטיין  לאנשיהם  פלטפורמה  לספק  מנהיגים  על  באחרים,  ביטחון 

ל זמן  לוקח  בהם.  הטמון  ליצור  הפוטנציאל  ניתן  אך  הנדרשת.  האמון  רמת  את  גבש 
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על על-אותה  וכן  הפקודים  העצמת  משימתי,  פיקוד  של  עקבי  יישום  מתן  -ידי  ידי 

איזון  ליצירת  חשיבות  ישנה  יכולתם.  את  התואמת  החלטות  בקבלת  יחסית  עצמאות 

ל הקשור  בניגוד  בכל  מוטיבציה.  ליצירת  הפקודים  על  המופעלות  וסנקציות  תמריצים 

לה נקמנות  לכך,  יושר,  בחוסר  הכרוכה  חלשה  השפעה ו תנהגות  פוטנציאל  יש  הפחדה 

 הרסני על אינדיבידואלים וצוותים.  

ש  -  אתגר .ג היא  הם האמונה  כאשר  בהם  הגלום  הפוטנציאל  את  חושפים  אנשים 

על צבאיים  -מאותגרים.  מנהיגים  על  ותוצאות  הישגים  של  גבוהות  לרמות  להגיע  מנת 

ב שלהם  גבולותיהם  את  עליהם  לבחון  ובנוסף  גבוהים  סטנדרטים  של  הצבה  אמצעות 

השראה. מיותר לומר כי נדרש איזון. דחיפה ברוטלית  להם  ולשמש  אנשיהם  לאתגר את  

הפוכות תוצאות  לייצר  עלולה  אנשים  מטרות   . של  להעמיד  הוא  הזה  בהיבט  המפתח 

ויאפשר להם לה יגבר  וצוותים  כך, הביטחון העצמי של אינדיבידואלים  גיע אפשריות. 

 מעבר  לנורמות האפשריות.  

וחשיבה .2 ואחרים  -  הבנה  עצמי  במצבים"  .מצבים,  מהירה  ההקשר    ;"אחיזה  ניתוח 

אלו מיומנויות אשר יסייעו למנהיגים למקד את תשומת הלב שלהם   -  ומרכיביו האפשריים

( עליו  לחשוב  ניתן  שלא  מה  את  לחשוב  ללמוד  עליהם  יעילה.  בצורה  החלטות   toולקבל 

think the unthinkable  העומדים האיומים  ואת  האפשריות  ההזדמנויות  את  להעלות   ,)

המעורבים.   כל  הספציפייד-עלבפני  ההקשר  מן  החורגת  חשיבה  על  י  שחמט,  שחקן  כמו   ,

. לעיתים קרובות, אנשיו של מנהיג חושבים כי יש  צעדים קדימה  6או    5מנהיג צבאי להביט  

ריך להיות תולדה של חשיבה מקיפה ועמוקה.  מקדים אך למעשה הידע הזה צרחב  לו ידע  

ורגשות יכולה לסייע למנהיג לראות את הסיטואציה  בנוסף, הבנה של מוטיבציות אנושיות  

תגובותיהם.   ואת  החלטותיהם  את  לנבא  כך  ומשום  אחרים  של  עיניים  הכול, דרך  מעל 

חרים כדי  מנהיגים צריכים לסגל לעצמם עין ביקורתית המורכבת ממערך נקודת מבט של א

 להימנע מהטיות שונות בקבלת החלטות.

קרב הוא התגלמות הכאוס. מנהיגים חייבים לפרש,    .רעיונות חדשים  -  (innovate)  לחדש .3

כשנדרש. ולאלתר  המצאה    לחדש  כושר  ובעלי  יצירתיים  יהיו  שמנהיגים  דורשת  המשימה 

ם גם בעת עמימות  בתכנון ובביצוע של משימות צבאיות. על מנהיגים צבאיים להיות נינוחי

ממנו ניתן לדלות פתרונות ולייצר ביטחון בקרב הפקודים ליזום ולחדש. יש לבסס ידע נרחב  
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לב למידה עיצירתיים  של  תוצאה  לעיתים  היא  חדשנות  כי  להדגיש  חשוב  דינאמיות.  יות 

 מתמדת ולא של חכמה. 

   – לבצע .4

אך  שת מצוותים.  הגבוהה הנדר  הפועלותרמת    לאורך כל המדריך מודגשת  -  סטנדרטים .א

דוגמ משמשים  הם  כי  ישכחו  צבאיים  גבוהים לסטנדרטים  אישית    האסור שמנהיגים 

לעשות את הדברים הנכונים ולא רק בתצורה    ה היא שעל צוותים תפיסהיהם.  בכל מעש

מן הביצוע  לזכור כי עשייה למען המטרה הנכונה היא חשובה הרבה יותר חשובהנכונה. 

 עצמו.  

ג להעמיד פנים כי הוא מישהו אחר, אולם ישנם זמנים בהם מנהיג  אסור למנהי  -  רושם .ב

פרפורמנס שמסווים את החשיבה האמתית שלו.  צריך לעטות על עצמו מעין מסכה או  

לעיתים קרובות היכולת להשרות בטחון, גם אם הוא כרוך בספק, יכול להיות הגורם 

 ת בצורה טובה. המשמעותי שעשוי להגביר את הרצון של אחרים למלא את המשימו

 

 - לתקשר .5

בהירים/מובנים .א אפקטיביים    -  להיות  של  ל  צריכיםמנהיגים  היכולת  כראוי.  תקשר 

כוונותיו  את  לתקשר  יכול  לא  הוא  אם  מועילה  אינה  החלטות  ולקבל  לנתח    . מנהיג 

המיקוד בהבנה ולא באופן שבו הדברים נאמרים היא דרך חשובה עבור מנהיגים לחשוב 

וקטים להעברת מידע. מנהיגים צבאיים צריכים לחשוב מה הם על השיטות בהם הם נ

בפלטפורמה המתאימה ביותר למסור את   להשתמש אומרים לפני שהם עושים זאת ואז  

והגיונית.   תמציתית  בצורה  כמו הדברים  מדיום  על  בהישענות  זהירים  להיות  עליהם 

על מוסרי  אומץ  נדרש  אלקטרוני.  בעיניים  -דואר  אחר  לאדם  להביט  כאשר  מנת 

 מעבירים מידע קשה.  

מילולית .ב לא  ישנה   -  תקשורת  כי  להבין  מנהיגים  על  פנים  מול  פנים  נמצאים  כאשר 

מילולית לא  לתקשורת  חשובה  מנירות,   -  השפעה  באמצעות  מועברים  ותכנים  במידה 

על וכדומה.  דאגה  או  גוף  לגרום  -שפת  מנהיגים  על  פעילה,  הקשבה  על  שמירה  ידי 

כי הם מו יכולים להשתפר עללאנשיהם לחוש  כישורי תקשורת  ידי פרקטיקה  -ערכים. 

ידי לקיחת שיעורי אנגלית, קריאה בנושא או באמצעות הכשרה -ולמידה, כמו למשל על

 על דיבור מול קהל.  
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   - בניית צוות .6

או    -  ה אישיתדוגמ .א וירטואוזים  לגבי מנהיגים  נכון  מנהיגים הם מושא לחיקוי. הדבר 

כנתפסכאלה ה רחבה הרבה  ים.  פחות טובים  יכולה להיות השפעה  למנהיגים צבאיים 

בעלי   שהם  לחיקוי  מודלים  עם  להזדהות  ירצו  חיילים  רצו.  או  שהתכוונו  מכפי  יותר 

השפעה משמעותית והם בעלי מכנה משותף. לכן מוטלת אחריות על מנהיגים צבאיים  

הדוגמ באמצעות  ישפיעו  בהם  מנגנונים  לייצר  דומות  בדרגות  או  האישית.    הבגילאים 

בארגון הצבאי הבריטי אמת מידה משמעותית במנהיגות צבאית    מהוויםערכי הליבה  

, הפקודים עלולים לראות בהליכה אחריו כתוצר של ואם המנהיג לא יאמץ אותן כשלו

 רטוריקה וצביעות. 

ל  -  כבוד ואמון .ב כבוד  ת המדריך  תפיסכאמור,  חייבים מידה גבוהה של  יעילים  צוותים 

 ועם צוותים אחים עמם הם מתקשרים.   הצוות בריין חואמון ב

זהות  .ג חלק    -  אימוץ  הם  בכך שפרטים  ההכרה  הוא  בצבא  שירות  של  הבסיסי  הביטוי 

 אישי -ביןלקשר  מיטבית    היותר רחב מהם. המערכת הצבאית היא דוגמ  ממערך הרבה

במאפיין  המשותף  ו מדובר  ניסיון.  או  דרגות  גילאים,  שמחזק  מהותי  ארגוני  חוצה 

וביכיחי קרב  בעתות  המתגלע  בקושי  לעמוד  שלהן  ביכולת  צבאיות  לעמוד  דות  ולת 

לחץ.   תנאי  תחת  צבאיים  איתנים  לזהות  שונים  מבנים  הנצמד  הערך  את  מדגימים 

וצוותית/יחידתית   הבכירות  הדרגות  ביותר.  למן  הזוטרות  לדרגות  היא  תפיסהעד  ה 

קיומם  אולם  רגון כולו.  בעלי זהות משותפת מחזקת את הא  שבנייה נכונה של צוותים

כגון: למידת הללו  ארגוניים  המבנים  של ה נדרשות פעולות  ישיגו זאת.  כשלעצמם לא 

של   המשותפת,  עקבית  אתגריפעילויות  ההיסטוריה  אימון  בקשיים  ספורט,  שיתוף   ,

ו עוצמתית  להיות  עשויה  המתגבשת  המשותפת  הזהות  ועוד.  חשיבות  ובאמונות  בעלת 

לרתימה ושגרהבעת  לפעולה  רבה  קרב  כצוות. וכן    ות  להצליח  ורצון  גאווה  ביצירת 

באפגניסטן:    הדוגמ שלחם  פלוגה  מפקד  מפי  שלא "לכך  מצטער  אני  לאחור,  במבט 

ובפעולות   ספורטיביות  בפעולות  שלה,  הפשוט  במובן  צוות  בבניית  זמן  יותר  השקעתי 

וביל יעו להשיסיאתגריות. היינו צריכים להתמקד בחיזוק הקשר בינינו, באמון ההדדי  

 ". ומוצלחות את הלוחמים לפעולות צבאיות ייחודיות

 

לייצר או לגבש זהות, אולם אמת המידה מגוונות  ישנן דרכים  ה במדריך היא כי  תפיסה

תלויה בשאלה האם חברי הצוות יוכלו לומר "אלו מי שאנחנו ומשום כך לגיבוש זהות  
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השאר".  ו  אנ מן  המרכישונים  על  להצביע  היכולת  בצוות. כלומר,  הייחודי  הזהותי  ב 

ישנו הבדל חשוב בין להשתייך לעילית לבין להיות אליטיסט. הכוונה בכך  בהיבט הזה,  

קיר פועלות איכותית  היא שכדי להשתייך לעילית או לייצר תחושות של עילית, יש להו

  ישנה תחושת עליונות או ארוגנטיות מאחר וכאשר  .  ללא אליטיזם אך    וזהות משותפת,

 , אחרים עשויים לחוש מודרים באופן טבעי.  ים מסוימים בקרב אנש

מנת להבין ולטפח את אלו שהם -חייבים לחוש אמפתיה עלצבאיים  מנהיגים    -  אמפתיה .ד

ישירה ליצירת תקשורת. זוהי אחריותו של המנהיג  מובילים.   אמפתיה היא שיטה לא 

ל וכיצד לפתח עשויות להשפיע על כל אינדיבידואלדעת כיצד נסיבות מסוימות  הצבאי  

העבודה לסביבת  מחוץ  הפקודים  של  חייהם  על  אמיתי  משפחותיהם,   -  ידע  על 

עבודה   יחסי  לבסס  מנת  על  זאת  ודאגותיהם.  וחזקיםשאיפותיהם  בנוסף,  .  תקינים 

ש היא  סגנון  המחשבה  את  להתאים  יכול  אמפתיה  לחוש  המסוגל  הצבאי  המנהיג 

ש אישיות  ולסוגי  לנסיבות  בתגובה  שלו  להבין  המנהיגות  גם  כמו  פקודיו  כיצד  ל 

ההוראות שלהם וההכוונה מצדם תתקבל. היכולת לראות את התמונה המלאה תתרום  

 לרוח הצוות ותייצר מחויבות משמעותית. 

הסגנון המשתף של מנהיגות מתבטא בתכנון עם הכפיפים, חיפוש אחר    -  תכנון משותף  .ה

רך כלל השיתוף יוצר דעותיהם, הקשבה להם ושיתופם בתהליכי קבלת ההחלטות. בד

הקבוצה. חברי  כלל  של  בעלות  ותחושת  יותר  טוב  גם    תכנון  המנהיג  משותף  בתכנון 

מייצר הבנה הנדרשת לביצוע מוצלח של כוונותיו וגם מייצר אחדות וסינרגיה בינו לבין  

או   זמן  לחץ  בהם  הקשרים  שישנם  כמובן  משימה.  פיקוד  ביישום  החיוניים  פקודיו 

 ים מפקדים להחליט באופן של מתן הנחיות.גורמים אחרים מחייב

מטרה צודקת    –חיילים צריכים לדעת שפעולתם משרתת מטרה נעלה      -  מטרה/תכלית . ו

הראויים  ובמקום  בזמן  זאת  לתווך  נדרשים  אפקטיביים  מנהיגים  להקרבתם.  וראויה 

 לכך ובדרך המתאימה.

ותלות הדדית .ז ב  -  ערכים ומטרות משותפים  כדי חוויות משותפות מחברות  ין אנשים. 

בעלי   אנשים  משותפות,  מטרות  צריכים  צוותים  שלהם,  הפוטנציאל  את  לממש 

המורכבות   בקבוצות  יותר  ופשוט  ברור  הדבר  בזה.  זה  התלויים  גבוהה,  מוטיבציה 

מבעלי   המורכבים  בצוותים  מאמץ  יותר  ודורש  )הומוגניות(  תפקיד  בעלי  מאותם 

 תפקידים ומיומנויות שונות. 
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ולייצר אופטימיות בקרב   היגים צריכים להיות אופטימיים )באופן זהיר(מנ - מתן עידוד .ח

חיובית עלול להצריך עקשנות. מנהיגים   גישה  על  לחץ, שמירה  הצוותים שלהם. תחת 

אפקטיביים מדגישים את החיובי, מציינים הצלחות )באופן ממוקד, כנה ואמיתי( יותר  

 יאל של כל אחד. שלונות ומניעים על ידי הבעת אמון בפוטנצימאשר כ

תגמולים מתאימים מייצרים מוטיבציה, הערכה עצמית וביטחון עצמי.   - תגמול וענישה .ט

למאמץ ולהישגים עלול לפגוע במוטיבציה. לענישה יש    העדר הערכה )כשנדרש(  –ולהפך  

בבניית צוותים. ראשית, היא מדגישה ומכחידה התנהגויות לא רצויות.   תשתי פונקציו

ת קשיחות מנטלית ופיזית הנדרשת בלחימה. הסיבות לענישה צריכות שנית, היא מייצר

להיות מתווכות לפקודים ומובנות להם. למנהיגים יש אחריות אישית על הצלחות ועל  

 שלונות. מנהיגים טובים ייחסו הצלחות לאחרים וישאו באחריות לכשלונות בעצמם. יכ

 טובים ולעבודת צוות. תחרותיות בכל פעילות מהווה תמריץ לביצועים   - תחרות . י

 

לסיכום, לפי המדריך לפיתוח מנהיגות, סך כל הכלים הנ"ל ייצרו ביצועים טובים יותר של צוותים ויאפשרו  

 .(self leadingלהם להיות צוותים מובילים )

 

 מנהיגות אדפטיבית  . ב

בשלושה מובנים שונים )הקשורים זה לז הובלה  ה(:  המדריך לפיתוח מנהיגות מתייחס למנהיגות אדפטיבית 

 תחת לחץ, הובלה בעתות שינוי ומנהיגות ללא סמכות. 

 (leading in stressלהוביל תחת לחץ ) .1

מלבד    -  יםתנא .א הכול  הוא  הקרב  פעולה  שדה  חיילים  מרחב  בהן  הנסיבות  נורמלי. 

ביותר המלחיצות  הן  חווים    ;פועלים  ועודהם  מיאוס  פחד,  רעב,  זה .  עייפות,   עלול   כל 

ב הדעת  בשיקול  רבים  לפגום  שחקנים  נמצאים  בהן  אתית  מבחינה  עמומות  סביבות 

ואת הצוותים   צריכים להכין את עצמםהפועלים לפי קודים ערכיים מנוגדים. מנהיגים  

 עם הסביבות הללו. אדפטיבית שלהם להתמודדות 

ערכי .ב ערכי    -  לחץ  מרכיבים:  ללחץ  שני  ערכיתישנם  זהות  הוא  הראשון    -  המרכיב 

לער הקשור  בכל  והתנהגות.  עקביות  ערכיכים  חוזק  הוא  השני  העמידות    -  המרכיב 

להוביל   עלולים  מעורערים  ערכים  לחץ.  מפני  הערכית  הזהות  על  בהגנה  הלב  ואומץ 

 לפגיעה ביכולות השיפוט. על מנהיגים לזהות שלוש תגובות מרכזיות ללחץ ערכי:
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- ( ערכית  עלול להוביל לאפתי   -  (moral fatigueעייפות  ה  כוח ערכי שמדלדל 

הסתמכות  התחמקות מאחריות,  על  מלמד  הדבר  אתיות.  לסוגיות  הנוגע  בכל 

 יתרה על חוקים ותלות במפקדים בקבלת החלטות אתיות.  

התמוטטות של כוח ערכי מאופיין לרוב   -  (moral regressionנסיגה ערכית ) -

בהפרה של חוקים, כללים או ערכים. על מנהיגים צבאיים    ;בהיפר אגרסיביות

אתי.  ארגוני  מנת להבטיח אקלים  -התופעה בשלביה המוקדמים על  לבלום את

 משמעת עמוקה וחינוך מחדש.  לשם כךידרשו 

ים  תופסכאשר אינדיבידואלים  - (moral disengagementהתנתקות ערכית ) -

חווים התנתקות ערכית. התנהגות מן הסוג  והם  ייתכן  כאתי,  מקרה לא אתי 

הא האחריות  מהכחשת  לנוע  יכולה  אחר )ישית  הזה  מילאתי  רק  "אני 

)"אחרי מה שהם עשו, מגיע להם"(  הפחתת  (,ההוראות" או  השלכות האירוע 

דה אף   בצורה  -לבצע  לקורבנות  )"התייחסות  לקורבנות  הומניזציה 

המרכזיות   את  לשמר  חייבים  צבאיים  מנהיגים  ומפחיתה(.  סטריאוטיפית 

 המוקנית לאתיקה בקבלת החלטות. 

 

ומצהרכבת   .ג קשה  האפשר אימון  ככל  אימון צבאיים  מנהיגים    -  יאותי  על  אחראים 

הפקודים שלהם. עמידות בלחץ יכולה להיבנות דרך אימון קשה, מציאותי ורלבנטי ככל 

זמן,   של  לחץ  שינה,  חוסר  משלב  ומנטלית  פיסית  מבחינה  תובעני  אימון  האפשר. 

ו חושי  עומס  ערכית,  סכנה.  תפיסעמימות  ובמ-עלת  הלחץ  על  התגברות  קרים ידי 

אמתי,   פחד  על  מנגנוני    מתגבשמסוימים  לפתח  עשויים  והם  החיילים  של  ביטחונם 

התמודדות משמעותיים. היעדר הכרות עם סיטואציות עמם יתמודדו בעת קרב עשויה 

הלחץ.   רמות  את  לכך,להגביר  ולעשות   נוסף  הדברים  את  לבחון  חיילים  לעודד  יש 

על מהן  ללמוד  שניתן  איזון  תלהסשיוכלו  מנת  -טעויות  לייצר  יש  עתידיות.  לבעיות  גל 

.  בעת האימון בין הצלחה ולבין כישלון, זאת כדי להבטיח שהביטחון העצמי לא ישחק 

מנהיגים צבאיים צריכים להשקיע משאבים באימון לבניית בטחון אנשיהם ואף להכין 

 אותם למצב שבו יצטרכו למלא עמדות בכירות יותר בעתות קרב. 

אנשייך .ד את  גבולות  ני  -  הכר  אדם  לכל  אך  לחץ,  תחושות  לרסן  או  לבלום  תן 

תחת תנאים מתמשכים של לחץ ההגעה לנקודת השבירה היא  נראה כי  .  סובייקטיביים

לזהות תסמינים של  הצבאי  מנהיג  לעניין של זמן. ידע עמוק והכרה של החיילים יאפשר  
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מ או  תכניות  להכיר  צבאיים  מנהיגים  על  ההתפרצות.  לפני  ולהתערב  ערכי  לחץ 

 "ניהול סיכון טראומה")למשל, בצבא הבריטי ישנו מערך שנקרא   התמודדות עם לחץ

trauma risk management –TRIM  .)  הכרת  הכרת מכך  ויותר  הללו  התוכניות 

ניתן לסייע    האנשים  כיצד  נקודות  להםתסייע למנהיג להבין  תוכן או  עולמות  באילו   ,

 .  ו מן המצב שאליו נקלע םציאאינדיבידואליות ניתן לעשות שימוש כדי להו

יש    יםתחושות של לחץ עשויות להיות מוגבלות בעתות קרב. לחייל  -  אחריות מתמשכת .ה

שחוו מה  על  לחשוב  החיים  כל  קושי    את  ולחוש  להיאבק  עלולים  הם  ולעיתים 

מתמשכת  אחריות  מוטלת  צבאיים  מנהיגים  על  הללו.  המחשבות  עם  בהתמודדות 

אנשיהם לטוו  לרווחת  מעבר  שירותםגם  תמיכה  ח  רשתות  ליצור  ואף  להכיר  עליהם   ,

 אפשריות לחיילים.  

   

 שינוי    ותהובלה בעת .2

בתוך ההקשר הצבאי .א כיום מחייבות התמודדות עם שינויים    -  שינוי  סביבות הלחימה 

בלחימה בהצלחה  ובסיסי  היא מרכיב חשוב  גמישות  ולכן  בעקביות  יש לתור    ;תכופים 

על  אחר חדשות  להשיג-דרכים  המגוונים.    מנת  לאיומים  ולהסתגל  האויב  מול  יתרון 

כי   לזכור  פוליטיים,  חשוב  רבים,  מגורמים  ומושפעים  תדיר  מתרחשים  שינויים 

ועוד.   כלכליים  צבאיים  טכנולוגיים,  שמנהיגים  כך  על  הוא  כי  הדגש  לדעת  צריכים 

ששינויים   צפויים,  כים  נתפסבצבא  למרות  קרובות,  לא  בתופעות  לעיתים  מדובר  אין 

  למידה   דשות שעמם צריך להתמודד בכל פעם מחדש ויש להתייחס אליהם כתהליכיח

 ארוכים ומתמשכים. 

של   הפעולה  בסביבת  לשינויים  המנהיגות  ופיתוח  המנהיגות  התאמת  של  החשיבות 

גם נידונה  ותמידי  תדיר  באופן  )  הצבא  סקיטס  של  מפקד Skeats  ,2014במאמרו   )

לשנ יש  מדוע  השאלה  את  המעלה  של סנדהרסט  וההכשרה  המיון  תהליכי  את  ות 

הזוטרים   המנהיגים  של  שהביצועים  העובדה  לנוכח  בעיקר  זאת  צבאיים.    –מנהיגים 

ונגדים   ה  –קצינים  היו מצויבעשור  התשובה שנותן    נים. אחרון של המערכה הצבאית 

סקיטס היא שנקודת מבט זו אינה לוקחת בחשבון את השינויים באופי הצבא העתידי  

מבח רק  ובשוק )ולא  בחברה  בצבא  של  מקומו  מעורב(:  הוא  בהם  העימותים  ינת 

הצבאיות   המשימות  מגוון  התרחבות  להתמודד,  נדרש  עמה  התחרותיות  העבודה, 

והמשאבי המבצעיים  באתגרים  לכך,  יוהשינוי  בזיקה  עבודת ם.  קיים  הבריטי  הצבא 
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העתיד   לאתגרי  והתאמתם  הקצינים  והכשרת  מיון  על  מערכתית  בהסתכלות  מטה 

של מנהיגים בצבא הבריטי )פירוט האתגרים העכשוויים והעתידיים  ומתוך הבנה של  

 על עבודת מטה זו הנקראת "הקבוצה של סנדהרסט" בהמשך הפרק(.

נורמליות לשינוי.    -  תגובות לשינוי .ב והתנגדות הם תגובות  הטבע האנושי אך  סקפטיות 

לעיתים   ולכן  וודאות  בטחון  של  תחושות  אחר  תמיד  הללו  התחומחפש    פות דוחשות 

גם  באינטרסים העצמיים שלהם. התגובה האנושית לשינוי מקושרת  אנשים להתמקד 

עד   וקבלה(  דכאון  התמקחות,  כעס,  )הכחשה,  שלבים  מספר  עוברים  גם  שבו  לאבל 

 לאימוץ שלו.  

 -לשיקול דעת לקוי בהובלת שינוי עלולות להיות השלכות קטסטרופליות  -  הובלת שינוי .ג

תמיד  הלקחים מכך נכתבו בדם. מנהיגים צבאיים חייבים להפעיל  ה,  לאורך ההיסטורי

לעמוד באומץ נגד שינויים בלתי מוצדקים. כאשר השינוי   מהםהגיון צבאי וכאשר נדרש 

אישית של המנהיג    הנדרש, מנהיגים מחויבים להניע אותו ולא רק להסתגל אליו. דוגמ

א  המסביר  לחיילים  המועבר  וברור  בהיר  חזון  עם  שהוביל יחד  המצב  ואת  השינוי  ת 

רכילות, שמועות ולדכא  ישיר  באופן  להתמודד  המנהיג  על  הכרחיים.  הם  חוסר אליו   ,

 ידי כך להפחית את תחושת הפחד.  -וודאות ועל

להיות קשה, לא משום   עלולההפעלת מנהיגות ללא סמכות פיקודית  - מנהיגות ללא סמכות .3

מנהיגות   של  אחת  תצורה  אצבאית  שישנה  שאלו  נדרשת  משום  בהלא  צריכים    הנוקטים 

עמוקה בצורה  מנהיגות  היבטיה  להבין  כל  מקרה,  .  על  שובכל  כך  על  הוא  מנהיגים הדגש 

צבאיים לא צריכים להישען על הדרגות שלהם או על העמדה הפיקודית שלהם אלא להניע  

 מתוך השראה.  בעיקר 

  

) .א לבנים  מתקש  -  (white forcesכוחות  המודרני  הבריטי  שחקנים  החייל  מגוון  עם  ר 

תרבויות המאופיינות בנקודות מבט ובמוטיבציות שונות.   ממספר רב שלבמספר זירות ו

הללו.   השחקנים  על  מפקחת  אשר  חוקית  סמכות  ישנה  תמיד  מנהיגים  לא  כך,  משום 

לחשוב   צריכים  סיטואציות  בעקביות  צבאיים  על  להשפיע  יסייעו  אשר  מנגנונים  על 

שלהם  בעיקר   האישיות  תרבותיתודרך  מודעות  סמכות.  אמפתיה עמוקה  ללא   ,

כישורים חשובים ומרכזיים בריאה הם  מן  על קבוצות    בניסיון להשפיע  ואינטליגנציה 

 מטרות משותפות עשויים לתרום לחיזוק הקשרחשיבה על  ובעבורם  הקרבה  .  הסוג הזה

  .ובעלת פוטנציאל השפעה  ולייצר מערכת יחסים משמעותית
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ברית מקרב אומות מערביות   בריטי נלחם באופן עקבי לצד בעליבא ה הצ   -  ברית  עליב .ב

לאורך ההיסטוריה   )ישנן דוגמאות רבות  ובשותפות עם כוחות צבאיים פנימיים אחרות

עיראק ואפגניסטן(. מנהיגים  העדכניות ביותר הן  הצבאית הבריטית ואולם הדוגמאות  

ו. ההכנה הזאת חייבת  צבאיים חייבים להתכונן לעבודה משותפת עם בעלי הברית הלל

המנהיג יעבוד  עמם  הכוחות  של  והיסטורית  תרבותית  הבנה  הדבר  הצבאי  לכלול   .

בהחלטותיו, וכן להבין מדוע אינדיבידואלים גם יחד  יאפשר לו להיות טקטי ודיפלומטי  

עליהם.   להשפיע  שעשויים  הגורמים  ומהם  מבט  נקודת  של  מסוימת  צורה  מאמצים 

מפקד  טובה    הדוגמ מפי  באפגניסטןלכך  ששירת  באפגניסטן,  "  :פלוגה  השהות  לפני 

ההחלטה הזו הוכיחה את עצמה  השקענו זמן ועבודה רבים בלמידת החברה האפגנית.  

די מהר. אבל אני מרגיש שהזנחתי את ההבנה והלמידה של בעלי הברית שלנו, התוצאה 

בשלבים   שלהם.  הפעולות  ומן  שלהם  המחשבה  מדרך  מאד  שהופתעתי  הייתה  

היכרות הרא עם  אותו  למנוע  היה  וניתן  שייתכן  רב  מתח  בינינו  הרגשתי שהיה  שונים 

 יותר".הרבה והכנה עמוקות 
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 פרק ב': פיתוח מנהיגות בצבא בריטניה 

 

 בריטילפיתוח מנהיגות בצבא הואמצעים עקרונות  .1

ת לפיתוח  סנדהרסט אינם מפרטים באופן ישיר עקרונוהמסמכים התורתיים והמדריך לפיתוח מנהיגות של  

לגישה    מנהיגות צבאית בדומה  כי  הגישה ביחס לפיתוח    הגמישהונראה  כך גם  ביחס למנהיגות  והלא נוקשה 

בתוך התפיסה המובאת במדריך של סנדהרסט ישנם מרכיבים מסוימים המתייחסים  .  אינה מוְבנית  מנהיגות

למרות ששם המדריך הוא לפתח לפיתוח מנהיגות אך נדמה שלא מייחדים לו מקום ייחודי בתוך הטקסט, זאת 

 (. developing leadersמנהיגים )

 

אחת  מעידה על כך שלתהליכי פיתוח מנהיגות מיוחסת חשיבות פחותה. להפך,  אינה  אולם, נראה כי גישה זו  

ינו אף מנהיג א"מתוך הנחה ש  מהתמות המעצבות את הגישה למנהיגות במדריך של סנדהרסט עוסק בפיתוח

יכול שהוא  כפי  להיות  טוב  להכיר  וש  "עוד  רצון  צניעות,  המצריך  ומתמשך  עמוק  תהליך  היא  עצמית  בחינה 

תיקון.  וניסיונות  מהיכולת   בטעויות  כחלק  התמידית  הלמידה  חשיבות  את  מדגיש  המדריך  לכך,  בזיקה 

 הפרופסיונלית הנדרשת ממנהיגים צבאיים. 

 

ביטוי ישיר לכך  פיתוח עצמי. הבריטי הואהעיקרון המרכזי המנחה את פיתוח המנהיגות בצבא ואכן נראה כי 

המדריך אינו תורה והצבא לא ניתן למצוא ברציונאל של המדריך לפיתוח מנהיגות של סנדהרסט המדגיש כי  

האישי   המנהיגות  סגנון  את  לשנות  פקודה".  –מעוניין  לא  זו  מדריך.  מנהיגים    "זה  לפיה  גישה  מתוך  זאת 

 . ושל סגנון אישי יבה של הארגון הצבאי שהם ערכי הל שילוב של ערכים,מגלמים 

 

גם ובפיתוח    בדומה,  במנהיגות  העוסקים  סנדהרסט  לכתבי  מתייחסת  בריטניה  צבא  של  המבצעים  תורת 

  . " לעורר מחשבות ולא לדכא אותן  נועד"  כפי שנאמר במדריך הואמנהיגות כמקור לעצות המעוררים מחשבות.  

גנון מנהיגות אחיד אלא הוא מאפשר למנהיגים לייצר מרחב  המדריך לא נכתב כדי להכתיב סבמילים אחרות, 

 )בהתאם לסגנון המנהיגות האישי(.  פיתוח לעצמם ולאנשיהם

 

האישי. הפיתוח  עיקרון  את  ותומכים  במדריך משקפים  המובאים  מנהיגות  לפיתוח  האמצעים  ראשית,    גם 

בפיתוח מנהיגות של קצינים    כלי מרכזי  אמור לשמש  המדריך לפיתוח מנהיגות של סנדהרסט הוא כשלעצמו

בצבא הבריטי. מטרתו של המדריך לעצב פיתוח מנהיגים כך שישפרו ביצועים של יחידים    –זוטרים ובכירים    –

ושל קבוצות אותם הם מובילים. זאת על ידי סקירה מקיפה של מה מצופה ממנהיגים צבאיים ושל התכונות  
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מנהיגים לעיל(  הנדרשות  שפורט  המדריך  )כפי  עצמיתד  נוע.  התבוננות  המנהיגות    לאפשר  שיפור  דרך  לצורך 

אישי נועפיתוח  המדריך  לכך,  נוסף  יד   ד.  על  המנהיגות(  פיתוח  מתהליכי  )כחלק  יותר  מקיפה  למידה  לעודד 

 )רפלקציה(   תחום שמחייב התבוננות עצמיתהמנהיגים הצבאיים עצמם. זאת בהתאם לגישה כי מנהיגות הינו  

 ולמידה רחבה.

 

בריהם של מפקדים בכירים , כמו גם ד (case studiesה זו לאורך המדריך מובאים ניתוחי מקרה )כחלק מגיש

צבאיים, המנהיגות(.    והוגים  ופרקטיקות  האיכויות  )התכונות,  השונים  המנהיגות  מרכיבי  את  המדגימים 

הם נועדו לעורר יתוחי המקרה ונראה כי ברוח המדריך כולו נהמדריך אינו מפרט או מכווין את אופן השימוש ב

 , לאפשר למידה והתבוננות עצמית. מחשבה

 

 :"דוגמאות לשינוי"  נקראדוגמה לניתוח מקרה 

 

 

 

 ניתוח מקרה: דוגמאות לשינוי 

סוגיות אסטרטגיות גדולות אילצו את בריטניה להתמקד באפשרות של מלחמה   20-במאה ה
שמעותיות אם בריטניה תצטרך לשלוח כוחות ליבשת, בעיקר באירופה. נדרשו רפורמות מ

 לאור הביצועים ה"מדכאים" של הצבא הבריטי במלחמה קולוניאלית קטנה כנגד הבורים.

הולדן, שר המלחמה הבריטי, יזם צעדים להגברת כוחו של הצבא באופן מהיר ומשמעותי.  
ות, איכרים וקבוצות אחרות לפני הרפורמות כוחות המילואים היו ערבוב מבולבל של מליצי

 שלכל אחת אינטרסים שונים. לכן הרפורמות שלו  נתקלו בהתנגדות ניכרת.

בתקופה שבין המלחמות התפתחויות טכנולוגיות שוב יצרו שינויים משמעותיים בצבא 
הבריטי. הטנק הופיע לראשונה במלחה"ע הראשונה והפיתוח של נשק מודרני הפך את חיל 

זאת, המכניזציה של הצבא הבריטי התקדמה לאט ובאופן אקראי, כך   הפרשים למיושן. עם
 שחלק מיחידות חיל הפרשים עדיין רכבו על סוסים עם תחילת מלחה"ע השנייה. 

בריטניה שוב ניתבה בפני סיטואציה של שינוי אסטרטגי.   1991-בסוף המלחמה הקרה ב
האיום של פלישה  בהעדר הצורך לשמר כוחות צבא גדולים בגרמניה להתמודדות עם 

סובייטית, הצבא הצטמצם במידה משמעותית במה שקרוי "דיבידנדים של שלום". מאז  
 נעשו עוד שינויים אסטרטגיים שרובם כללו בנייה מחדש וצמצום. 

הצבא שוב מצא את עצמו בתקופה של שינוי בעיקר לאור גורמים  21-בתחילת המאה ה 
 פוליטיים וכלכליים.  –פנימיים 
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לעשות   צריכים  הם  ומה  להיות  צריכים  מנהיגים  מה  של  המקיפה  מהסקירה  כחלק  מציע  שנית,  המדריך 

וא על פרקטיקות  באמצעותם הם יכולים לממש את מנהיגותם. הדגש ה  למפקדים פרקטיקות ודפוסי פעולה

פעולה   של  ודפוסי  הביצועים  את  ולמקסם  יחידים  של  את הפוטנציאל  לממש  צבאיים  למנהיגים  שיאפשרו 

ניתן    קבוצות כך  בתוך  במנהיגות(.  העוסק  הפרק  של  הראשון  בחלק  שמפורט  כפי  )זאת  מובילים  הם  אותם 

וי בקרב פקודיהם  גאווה  יצירת  דפוסי פעולה שהמדריך מציע:  ידי מתן תחושת  להזכיר מספר  על  חידותיהם 

שייכות, חינוך ולימוד של ההיסטוריה הלאומית והצבת מטרות; להיות מונהגים כך שיוכלו ללמוד על מנהיגות  

שהמעשים   כך  אישית,  דוגמה  ידי  ועל  תקשורת  באמצעות  חזון  יצירת  שלהם;  המונהגים  של  מבט  מנקודת 

טיבציות ורגשות כדי לחזות תגובות והחלטות של אנשים  להבין מווהדיבורים יהיו עקביים ויחזקו זה את זה;  

העבודהאחרים;   לסביבת  מחוץ  הפקודים  של  חייהם  עם  טובה  שאיפותיהם    -  היכרות  משפחותיהם,  על 

 ועוד. ל מנת לבסס יחסי עבודה תקינים וחזקיםע ודאגותיהם

 

ם השונים של המנהיגות  שיכולים לסייע למפקדים לממש את הרכיבי  יותר  המדריך אף מציע כלים פרקטיים

, כלי לפיתוח ושימוש במיומנויות חשיבה, כלי  הערכת מידת האמון הקיימת בצוותיםכלי ל. למשל,  הצבאית

)שהוא למעשה מודל( לקבלת החלטות ואפילו כלי ספציפי לקבלת החלטות ערכיות באופן אינדיבידואלי או  

 להלן יוצגו חלק מהכלים.באופן קבוצתי. 

 

מיד להערכת  בצוותיםכלי  האמון  מספר.  ת  נותן  שימוש    הכלי  בהם  לעשות  צריכים  אינדיקטורים שמנהיגים 

 לשם ניתוח רמת האמון ביחידה/בצוות שלהם: 

 

 צוותים חסרי אמון  צוותים מלאי אמון 

 מסתירים חולשה וטעויות האחד מהשני מודים בחולשה ובטעויות 

  מהססים בעקביות בשאלה האם לבקש סיוע או  מבקשים סיוע 

 האם לספק משובים קונסטרוקטיביים 

לתחומי   בנוגע  הערות/תגובות  של  קבלה 

 האחריות של חברי הצוות וגם מחוצה להם 

סיוע   להציע  האם  בשאלה  בעקביות  מהססים 

חברי  על  המוטלות  האחריות  לתחומי  מחוץ 

 הצוות

למסקנות   מגיעים  בטרם  הספק"  מן  "ליהנות 

 שליליות 

לכוונות הנוגעות  למסקנות  אחרים    קפיצה  של 

 ללא ניסיון אמיתי ללמוד על העומד בבסיסם

אחרים,   לקיחת סיכון בהצעה של משוב או סיוע  אינדיבידואלים  של  לתחומים  חדירה 
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 לניסיונם או לכישוריהם

הערכת הסיוע מאחרים גם אם מגיעים מתחום  

 אחר 

בקרב חברי  תגובות  בניהול  ואנרגיה  זמן  בזבוז 

 הצוות

ב ואנרגיה  מאמץ  ולא  ריכוז  חשובים  נושאים 

 בפוליטיקה

 הפנמה או החזקה של טינה

חוזרות   הצעה או קבלה של התנצלויות ללא היסוס  סיבות  ומציאת  אימה  רוויי  מפגשים 

 להתחמקות ממפגשים משותפים 

עתידיות  הזדמנויות  לעבר  קדימה  מבט  הפניית 

 לעבודה כקבוצה 

 

 

חשיבה במיומנויות  ושימוש  לפיתוח  מציע  .כלי  עקרונות    המדריך  וכן  לחשיבה  ואמצעים  לדרכים  חלוקה 

 ל"חשיבה טובה".

 

 : חשיבה  שימוש באמצעי

 אמצעים לא מודעים

 השקעה לא מודעת של מאמצים בחשיבה;

יצירת תנאים מתאימים לקיומה של  נדרשת 

 חשיבה לא מודעת

 אמצעים מודעים

 חשיבה באופן אנליטי; 

 ניהול מודע של המחשבות 

רב   מידע  לעבד  ולהיצמד  מאפשרים  במקביל 

 לדברים שנתפסים באופן לא מודע

של  עבודה  מצריכה  ולכן  מוגבלת  תכולה  בעלת 

 צעד אחרי צעד. 

ובתגובה  לחץ  בעתות  יעילים  להיות  יכולים 

בעיקר  צפויים,  ובלתי  פתאומיים  לאירועים 

 עבור אנשים שהתנסו בסיטואציות דומות 

דיוק   כשנדרשים  יותר  אפקטיבית  כלל  בדרך 

אשר יש זמן ומידע זמין, אך רק אם  והוכחות וכ

להימנע   מנת  על  זהירות  אמצעי  ננקטים 

 מתבניות חשיבה מוְבנות

מחשיבה  יותר  אפקטיביים  להיות  יכולים 

בעיות מורכבות  של  אנליטית לסוגים מסוימים 

 נות. או לא מובְ 

יכולת  את  להרחיב  יכול  בלוגיקה  אימון 

 החשיבה האנליטית

טואציוני בעל ערך ניתן לעשות שימוש במידע סי

בניתוח   זמין  ולא  מודע  באופן  נתפס  שלא  רב 

חשיבה אנליטית מיומנת פחות מושפעת נרגשות  

 ומתבניות חשיבה
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 מודע

חשיבה   על  מבוססת  לרוב  מומחיות 

ויכולה   ניסיון  אינטואיטיבית שמתפתחת מתוך 

 להיות מאד מדויקת

חשיבה   על  יסתמכו  ניסיון(  )חסרי  "טירונים" 

שי עד  ביטחון  אנליטית  ובעלי  למומחים  הפכו 

 בשימוש בחשיבה לא מודעת. 

שפותחו    ובטכניקות  בכלים  מיומן  לא  שימוש 

עבור חשיבה במוסרת האוביקטיבית יכול ליצור 

 תחושה מוטעית של אוביקטיביות. 

 

 : חשיבהבדרכי שימוש  

 חשיבה בדרכים מסועפות 

 יצירת יותר אינפורמציה ויותר אפשרויות 

 סות חשיבה בדרכים מתכנ

 הפחתה של האינפורמציה הנלקחת בחשבון 

תלויים   מוכר  הלא  והבנת  יצירתיות  הסקה, 

 בחשיבה מסועפת

 מסקנות וקבלת החלטות מצריכות התכנסות

חקירה   באמצעות  מסועפת  חשיבה  להשיג  ניתן 

או   חדשים  מחשבה  קוי  של  ומודעת  שיטתית 

מודעות   לא  אסוציאציות  באמצעות 

 בסימולציות מנטליות 

מתודולוגיות  התכנסו באמצעות  להשיג  ניתן  ת 

מהיר   שיפוט  ידי  על  או  קפדניות  אנליטיות 

 )אינטואיציה( 

היא  מודעת  לא  בחשיבה  הטבעית  הנטיה 

היגיון.   ליצור  מנת  על  בידע  פערים  להשלים 

גם  אך  מוטעים  לזכרונות  להביא  יכול  הדבר 

 להבזקים של תובנות בעלות ערך רב 

נפ טעות  היא  מדי  מוקדמת  וצה התכנסות 

כשלאנשים יש מוטיבציה גבוהה להגיע לסיכום 

 או שיש להם הנחות מושרשות 

נ עם  מגוונים  י אנשים  ופרספקטיבות  סיונות 

כיווני חשיבה מאשר   יותר של  רחב  ייצרו טווח 

 אנשים מאותו צוות, ארגון או אותה תרבות

התכנסות מאוחרת היא טעות נפוצה שלאנשים  

יתר הערכת  להם  שיש  או  ביטחון  של    אין 

 החשיבות של אינפורמציה נוספת 

מגבלות   להיות  יכולות  מסועפת  לחשיבה 

לעג(   אשמה,  סטטוס,  סמכות,  )כמו  ארגוניות 

 וכן מגבלות אישיותיות )כגון פחד מכישלון( 

הנובעות   והטיות  מזוהות(  )לא  נסתרות  הנחות 

קרובות   לעתים  מודעות  לא  מאסוציאציות 

 יובילו לטעויות בחשיבה מתכנסת

 

 . עקרונות ל"חשיבה טובה"ך לכך המדריך מציע כחלק מהכלי לשימוש במיומנויות חשיבה מספר בהמש
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מודעות לאמצעי החשיבה ודרכי החשיבה: באיזה סוג חשיבה אתה ואחרים משתמשים? האם הוא מותאם   -

 לסיטואציה המבצעית? האם עשית שימוש בכל דרכי החשיבה? 

הס - את  מבינים  כאשר  מודעים:  באמצעים  מודעות  שימוש  מתוך  להשיג;  רוצים  מה  ויודעים  יטואציה 

להשפעות של תבניות חשיבה מובנות; מוכנות לשנות דעה; לעשות שימוש בחוסר הוודאות; חיפוש אחר  

 הנחות מוקדמות והטיות; חיפוש אחר אלטרנטיבות.

הבנ - מתוך  זמן(;  ללא  וודאיות,  לא  )מורכבות,  קשות  בסיטואציות  מודעים:  לא  באמצעים  ת שימוש 

לעיצוב   זמן  פסקי  הקצאת  לאינטואיציה;  לב  תשומת  מתן  זה;  חשיבה  סוג  של  והחולשות  החוזקות 

 רעיונות; שימוש בפרספקטיבות מרובות לבחינת תוצאות החשיבה.

 שימוש בדרכים מסועפות ומתכנסות.  -
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 לקבלת החלטותמודל מנהיגות  -כלי לקבלת החלטות 

 

 לנתח 

 ליישם/להציב 

 לחשוב/להבין 

 להעריך 

 לחדש/ליצור 

 לזכור/להתנסות 

 

 

 להשיג 

 

 

 

 

 

 

 

 עדכן ל

לעורר  
 השראה 

 לתמוך 

 

 להחליט 

 התנהגות   -ערכים  -אתוס 
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שהובא  לחשיבה )למשל, הכלי    פיתוח המנהיגות של סנדהרסט מציע כלים לפיתוח מנהיגות.מדריך  לבסוף,  

לכך,    (לעיל נוסף  חשיבה.  מיומנויות  לפיתוח  וגם  לשימוש  כלי  הוא  הוא  במדריך  המוצע  העיקרי  כלי  הכלי 

ידי עצמי ולבקש גם מאחרים לתרום לכך )על   חשמאפשר למשתמש לבצע ניתו ( review 360°להערכה עצמית )

אנונימי( באופן  השאלון  להשתפר.    מילוי  נדרש  הוא  בהם  תחומים  לזהות  שהתבוננות וכך  הנחה  מתוך  זאת 

עצמית ופיתוח עצמי מחייבים בראש ובראשונה מודעות עצמית )שהיא גם התכונה הראשונה המובאת במדריך  

וצאותיו לא רואה אף אחד כתכונה הנדרשת ממנהנגים בצבא הבריטי(. המשוב הוא, כאמור, אנונימי וגם את ת

 מודעות כחלק מפיתוח המנהיגות.   נועד אך ורק לצורך פיתוחמלבד המפקד המעריך את עצמו. כלומר, הוא 

 

 (2007)מעוז ורונן,  מסגרות לפיתוח מנהיגות .2

במוסדות ההכשרה הבריטיים לפיקוד ולקצונה אין בנמצא "חבילת מנהיגות", אך ישנה הכשרה שיעודה להפוך 

יותר. המוסדות להכשרת קצינים מציידים את המנהיגות נעשה דרך הטמעה, את הצ וערים למנהיגים טובים 

וזאת באמצעות עבודה אקדמית, כתיבת ניירות והעמקה במקרי מבחן )במקרה בו הקצין משרת בחוץ לגבולות 

  מכך נלמד דרךתכתבות דרך האינטרנט(. חשוב להבין כי הרבה  הבריטניה, לימוד המנהיגות נעשה באמצעות  

 עבודת הקצין עצמו. פיתוח המנהיגות נעשה על ידי סימולציות, בהתאם לסביבה בה הקצינים חיים ועובדים. 

 

המנהיגות   לימודי  הקצין.  נמצא  בה  לדרגה  בהתאם  לשינוי  המנהיגות  נתונה  הבריטית  הפיקוד  תפיסת  לפי 

ים ובמסלול התקדמותו של הקצין. כך, נכללים בבית הספר לקצונה ולאחר מכן נמשכים בבית הספר הספציפי

בדרגות הקצונה הזוטרות, יקדיש הקצין זמן רב יותר ללימוד ולהתנסות. בדרגות הביניים רוב הקצינים ימונו  

לסגנונו  יותר  נרחב  ביטוי  יש  הגבוהות  בדרגות  להם.  הכפופים  על  מסמכותם  יאצילו  והם  הדרכה   לתפקידי 

 האישי של כל מפקד. 

לוי   ורונן,  אצל  מצוטט  )מייד  זרועות 2007מעוז  בשלושת  מנהיגות  אופני  של  מודלים  במאמרו שלושה  מציג   )

 הצבא. 

מהווים חלק ניכר מן הגישה  –הישענות על תכנון, ביקורתית, חשיבה אסטרטגית ודיון  -מודל הצבא   .1

ה בא  הצבאית לסוגיית המנהיגות. לכל חניך בסנדהרסט ישנה ראייתו האישית לגבי מנהיגות והיבט ז

 לידי ביטוי ההכשרה עצמה. 

הצוערים באקדמיה דרטמות' עוברים הכשרה למנהיגות החל מיומם הראשון בה.  –מודל חיל הים   .2

המטרה היא להביא את הצוערים לחשוב באופן מערכתי ורוחבי, לא לקבל את הנאמר להם כמובן מאליו 

 אלא לעודדם לשאול שאלות.  
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חודש הכולל את היסודות  24צוות האוויר עוברים קורס בן קציני הקרקע ו - מודל חיל האוויר  .3

ומבוא למנהיגות. המטרה המנחה את החייל היא תפיסת  הצוותהבסיסיים של מודעות עצמית, הבנת 

כיצד ניתן להביא את הצוערים והקצינים להעצים עד הקצה  –המנהיגות בראייה הוליסטית, כלומר 

  רבות שונות. המנהיגות היא אפקטיבית כשאר מושם דגש היכולת את הפוטנציאל המנהיגותי בסביב

 יותר על הצד המבצעי. 

 

 סנדהרסט  

למעשה מתן הכשרה ראשונית לקציני הצבא הבריטי    הצבאית סנדהרסט הואתפקידה המרכזי של האקדמיה  

היג, המגויסים לפרק זמן קצר או לשירות צבאי רגיל. יעודה המרכזי של האקדמיה הוא לפתח את איכויות המנ

עוברים  אותן  השונות  ההכשרות  בריטניה.  בצבא  מקצין  המצופות  האינטלקטואליות  והדרישות  האופי 

( בסיסי  ישנו קורס הסמכה  מיועדים,  באופי התפקידים השונים אליהם הם   commissionהצוערים תלויות 

courseרופאים, עורכי   ( וכן קורסים מתקדמים לקצינים בעלי נתונים גבוהים, קורס לאקדמאים מקצועיים(-

דין ועוד(, ישנו גם קורס נגדים המיועד לנגדים נבחרים אשר ידריכו צוערים במסגרת האקדמיה הצבאית ועוד. 

איכויות  -על אופי,  ממדי  הערכת  לשם  קפדני  מיון  תהליך  המועמדים  עוברים  לאקדמיה  להתקבל  מנת 

תפקידה   כאשר  מנהיגותי.  ופוטנציאל  פיסית  יכולת  תכונות  אינטלקטואליות,  את  לפתח  הוא  האקדמיה  של 

 (. 2007המנהיגות אשר זוהו בקרב המועמדים כבר בתהליך המיון )מעוז ורונן, 

 

מהווה גם כיום את המנוע העומד מאחורי פיתוח יכולות המנהיגות.    -  serve to lead  -  המוטו של סנדהרסט

וס הצבאי ומערכת הערכים הבלתי הדגש באופני הלימוד מושם על "איך להיות קצין", ומפתח את הבנת האת

 נפרדת המתלווה אליו. 

 

לתואר  היום  גם  מכשירה  אינה  הבריטית  למסורת  ובהתאם  האמריקנית,  פוינט  מווסט  בשונה  סנדהרסט, 

האקדמי. רוב הצוערים רוכשים את התואר האקדמי טרם כניסתם לאקדמיה. על מנת להתקבל לסאנדהרסט, 

מי תהליך  לאקדמיה  המועמדים  אופי,  עוברים  מימדי  הערכת  לשם  הסדירה"  ההסמכה  ב"ועדת  קפדני  ון 

התכונות  את  לפתח  האקדמיה  של  תפקידה  המנהיגותי.  ופוטנציאל  פיסית  יכולות  אינטלקטואליות,  איכויות 

ניכר  חלק  מהווה  צוות  עבודת  של  ההתנהגות  אופני  המיון.  בתהליך  כבר  המועמדים  בקרב  שזוהו  המנהיגות 

בפ האקדמיה  של  והמיומנויות  מתפקידה  הידע  לפיתוח  מוקדש  ההכשרה  מן  ניכר  חלק  לכן,  החברתי.  ן 

 המוביל לכך.האינדיבידואליות, לצד פיתוח עבודת צוות ופיתוחו של אתוס 
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מנהיגות כנושא למידה נפרד, אינה תופסת מקום מרכזי בתכנית ההכשרה. ככלל, מצופה מן הקצינים הזוטרים  

מנ  5%להקדיש   ללימוד  תכונות  מכלל הכשרתם  באוסף  נתפסת  אינה  בסנדהרסט  המנהיגות  פורמאלי.  היגות 

בלבד, הצוער לומד את מיומנויות הפיקוד דרך צפייה באחרים ותוך כדי ניסיון. התכונות אותן יש לפתח בקרב 

 יוזמה, עבודת צוות, התלהבות, אומץ פיסי, מוראלי ויושר.   –הקצונה, לפי ראיית הצבא, הן 

 

לעצב ולפתח את יכולת המנהיגות באמצעות הכשרה וחינוך, זאת דרך הענקת איכויות קורס ההסמכה מיועד  

ויעדו   28להנהיג את כפיפיהם. אורכו של הקורס    םהכרחיות ליכולתהמנהיגותיות כלליות לקצינים,     שבועות 

היסודות   את  ולהניח  בסיסיות  ומיומנויות  הצבאי  הידע  את  לספק  ומנהיגות,  פיקוד  של  איכויות  לפתח 

 אקדמיים המקצועיים כך שבתום ההכשרה יתחילו הקצינים הצוערים במלאכת הפיקוד.  ה

 

מלבד קורס ההסמכה לבוגרי אוניברסיטאות, מפעילה האקדמיה קורס הכנה סטנדרטי המיועד לאוכלוסייה  

קורס  הנו  זה  טווח.  קצר  בשירות  כקצינים  לשרת  צועריה  מתעתדים  כן  ועל  אקדמי  תואר  בעלת  שאינה 

שבועות המקנה לצוערים מיומנויות צבאיות וידע לגבי מיומנויות מנהיגות הנדרשות מן הקצין    14י בו אינטסיב

 הזוטר.

 

 'אקדמית חיל הים הבריטי המלכותי דרטמות

"הכשרת   נקרא  הראשון  ההכשרה  הקורס  כאשר  לחיל.  כניסה  קורסי  מספר  של  קומפלקס  פיתח  הים  חיל 

 שלבים:  3י כולל קצינים בסיסית". מסלול ההכשרה הראשונ

ומתן   -חובלות, ניווט ושדה הקרב הימי –הצגת הנושאים המקצועיים של החיל  –אימוני צי כלליים  .1

אפשרות להתנסות בחלק מן התחומים. הצוער לומד את ההיבטים השונים של ניהול כוח האדם תחת 

 פיקודו, כולל טכניקות ניהול בסיסיות. 

הצוערים קורס "לימודי ביטחון". צוערים המיועדים לכוחות במהלך שלב זה לומדים כל  –לימוד צי  .2

הקרביים והאספקה )ששהותם באקדמיה ארוכה יותר( לומדים בנוסף את תחומי הטכנולוגיה, 

האסטרטגיה הימית ושפה זרה. בוגרי אוניברסיטה נדרשים לקורס הכשרה שבסופו יקבלו תעודת 

 השכלה גבוהה.

כזיות של הקולג' היא לבנות מיומנויות מנהיגות. מאחר וכך, הכשרת מנהיגות: אחת ממטרותיו המר .3

 נדרש הצוער לבצע מטלות שונות בנושאי מנהיגות ולנתח את הישגיו שלו והישגיה של הקבוצה.
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הצוערים באקדמיה נדרשים ללמוד את העבודה הבסיסית של איש חיל הים ולכן חלק מפרק ההכשרה יעברו  

ות' . הקורס נחשב כהכשרה רבת ערך שבה יכולים קצינים צעירים ליישם  הצוערים בספינת אימונים של דרטמ

  34-ל  26את שלב הלימודים המקצועיים ולבחון את מיומנויות המנהיגות שלהם. בנוסף, קצינים שגילם נע בין  

המתמקד   קצינים"  של  מיוחדות  "חובות  של  לקורס  ישלחו  המתאימים,  הקריטריונים  כבעלי  ימצאו  אשר 

מיומ לשיפור בפיתוח  הזדמנויות  מתן  דרך  הקצין  של  העצמי  הביטחון  לפיתוח  מיועד  הקורס  מנהיגות.  נויות 

 היכולות התקשורתיות. 

 

בשלבים מתקדמים יותר, הנהיג חיל הים מספר תרגילי מנהיגות המשלבים בין הדרגות הזוטרות והבכירות של 

המנהיג" בתכונות האופי הבאות : אומץ  החיל. לצוות העובד בדרטמות' מחולק "מדריך" המזהה איכויות של "

תחומי   גם  נכללים  כל  כמו  ונימוסים.  אמינות  אמון,  נאמנות,  מחויבות,  תחושת  טוב,  ושיפוט  ישר  שכל  לב, 

 הכשרה למנהיגות אשר על פיהם פועלת המכללה:

 קביעה ודרישה של סטנדרטים גבוהים לגבי לבוש, התנהגות, ניהול ומשמעת.   .1

 ות המנהיגות. לימוד תפקידי/ פונקצי .2

 פיתוח מיומנויות וטכניקות מנהיגות.  .3

 טיפוח איכויות מנהיגות.  .4

 עידוד תחושת המחויבות לשירות בצבא. .5

 

 מכללת חיל האוויר המלכותי, קרנוול  

בחיל האוויר עוברים כל צוערי הקצונה קורס בסיסי אחד "קורס הכשרת קצונה בסיסי" אשר סיומו בהצלחה  

 שבועות ומחולק לחמישה תחומי לימוד:   18כו של הקורס עומד על מקנה לצוער את ההסמכה. אור 

 מן ההכשרה(.  45%קצין חיל האוויר כמפקד, מנהל ומנהיג ) .1

 (. 7%קצין חיל האוויר כאיש קשר ) .2

 (.  8.5%קצין חיל האוויר בחברה ) .3

 ( 12.5%קצין חיל האוויר בבסיס/בתחנה ) .4

 (.8%קצין חיל האוויר בהגנה קרקעית ) .5

 (19%מבדקים וראיונות ) –שת השלבים ולאחר השלמת חמ .6
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בשבוע החמישי עוברים הצוערים את תרגיל הפיקוד, המינהל והמנהיגות. תרגילים אלו מיועדים לשם הערכת 

בסיסיות.   ומיומנויות  תכנון  בעיות,  הערכת  תרגילי  מנהיגות,  תיאוריות  לימוד  על  דגש  בהם  ומושם  הצוער 

בי "תרגיל  הצוערים  עוברים  השישי  ברובם בשבוע  מוקדשים  והשמיני  השביעי  השבוע  מנהיגותי".  ניים 

בשעות   ניווט  כולל  האימונים  מחנה  מנהיגות.  בנושא  שניים(   )מתוך  הראשון  האימונים  במחנה  להשתתפות 

החשיכה )תרגיל המערב עבודת צוות המצריכה יכולת התמודדות עם לחצים פיסיים ונפשיים(. בשבוע החמישה  

עשר, מתקיי מחנה מנהיגות טקטי הבוחן את מיומנויות המנהיגות   –ם מחנה האימונים השני  עשר והשישה 

 בקרב הצוערים ומפתח בהם מיומנויות אלו. 

 

אופני   מבחינת  הצוערים  הערכת  על  אחראי  אשר  מטה  קצין  טיסה  מפקד  של  פיקודו  תחת  בחיל  טיסה  כל 

רית המתחיל בכתיבת ההיסטוריה התנהגות ובחינתם במצבי לחץ. כל צוער נדרש לעבור קורס בכתיבה תיאו

 האישית. עצם הכתיבה מספקת למפקד תובנה פנימית של יחסו של הצוער להכשרתו.

 

 הכשרה למנהיגות במספר קורסים המשותפים לשלושת זרועות הצבא  

 קורס נגדים בין זרועי 

בוצות. הקורס ק  3-סטודנטים המחולקים ל  30פעמים בכל שנה ובו לומדים    14קורס הנערך במשך שבועיים,  

בא כיסוד משלים בהכשרה הרגילה של הנגדים הבריטיים בכל החילות, והוא נבנה כמענה לצורך להגביר את 

הפיקוד  של  הנמוכות  ברמות  הצורך הקיים  רקע  ועל  הנגדים,  בקרב  ובמבצעים המשותפים  ההבנה שבפעולה 

סיסיים המעורבים בביצוע מבצעים  בתוך כל אחת מזרועות הצבא להבין את תכנון התהליכים והמכניזמים הב

 משותפים של שלושת הזרועות, כמו גם את הדוקטרינה והרעיונות התומכים בהם.

 

במסגרת הקורס מוקנית חשיבות רבה לשימור האתוס הצבאי ומתן עידוד למשתתפים לפתח את כושר הניתוח 

  -מנהיגות    -ארגון ויכולות, פיקוד  לימודי תוכן,    -רמות    4-מ על מנת לשפר את יכולתם האישית. הקורס מורכב  

טרם הצטרפותם לקורס, נדרשים המשתתפים לקריאה מקדימה במגוון  ניהול, יכולות תקשורתיות ושיפוטיות.

ועוד.   וצבא  ביטחון, מדיה  שירות אזרחי, ארגוני  תחומים, הכוללים הכרות עם הכוחות הצבאיים הבריטים, 

 הפרק השישי מוקדש למנהיגות. 

 

 

 

 



125 
 

 מנהיגות וניהול עבור הקצונה הבכירה הכשרה ל

( : מהווה חלק מאקדמיית ההגנה, שיעדה לשפר את איכות המנהיגות בתחום  DLCמרכז למנהיגות הגנתית ) .א

טחון הבריטי בכל הנוגע להכשרה למנהיגות. המרכז  יהביטחוני. תפקידו של המרכז לסייע ולייעץ למשרד הב

פיתח תוכניות להכשרת   DLC  -עם סמכויות במגזר האזרחי. הפועל בתיאום עם משרד הביטחון הבריטי וכן 

 קצונה בכירה וזוטרה הנערכות במוסדות צבאיים ואזרחיים. 

המיועדת לקצינים בדרגת בריגדיר עד   DLC -תכנית למנהיגי הגנה אסטרטגית: תוכנית המנוהלת על ידי ה .ב

    .רמה האסטרטגיתת יכולת המנהיגות בהאזרחיים. מטרת התוכנית לקדם א ומקבליהםגנרל 

)המכללה הבין   JSCSC -התוכנית כוללת מגוון קורסים הנערכים ב הכשרת קציני מטה ומשרתי ציבור: .ג

אשר משלבים בין הקצונה הבכירה לזוטרה. כמו כן, ניתן גם למשרתי ציבור לקחת זרועית לפיקוד ומטה( 

 בהם חלק. 

 "הקבוצה של סנדהרסט"

לפעול החלה  סנדהרסט"  של  הכשרה    2012בשנת    "הקבוצה  למיון,  וכוללת  מערכתית  תוכנית  לגבש  במטרה 

המשתתפים בקבוצה הם אנשים מגופי ההכשרה לקצונה,  וחינוך של מנהיגים צבאיים לורסטיליות וסתגלנות.

סנדהרסט וקרן  סנדהרסט  המלכותית  האקדמיה  בוגרי    המיון,  עבור  חברתית  רשת  לייצר  שמטרתה  )קרן 

עוסקת  .סנדהרסט( מנהיגים   הקבוצה  הבריטי  בצבא  להבטיח  כדי  והכשרה  מיון  תהליכי  של  וגיבוש  בבחינה 

העימותים.   קשת  בתוך  ומורכבות  חדשות  סיטואציות  של  קומבינציה  לכל  להסתגל  המסוגלים  ורסטיליים 

ההבנה היא שגם אם    האוריינטציה היא להסתכלות עתידית.בגיבוש המטרה של קבוצת עבודה זו מודגש כי  

האחרו בלחימהבעשור  לשבח  ראוי  באופן  פעלו  וקצינים  נגדים  גם ן  ולכן  להשתנות  עתיד  הצבא  הרי שאופי   ,

ההיבטים  את  לשמר  יש  לכך,  בהתאם  העתידיים.  לאתגרים  מותאמת  ולהיות  להשתנות  אמורה  המנהיגות 

 הטובים מעשר השנים של הפעילות המבצעית אך ההכשרה צריכה להתמקד בעתיד.

 

כך שהועלה הסף האקדמי והורד גיל הגיוס. הסטנדרטים האקדמיים    טריונים למיוןשונו הקרילאור הבנה זו  

הרעיון של שירות כקצינים כפרופסיה בעלת אחריות אישית  לחזק את    –הם אמצעי חשוב במימוש המטרה  

מתמדת. מקצועית  ולהבטיח   להתפתחות  עצמו  את  להתאים  צריך  המיון  משתנות,  הצבא  שדרישות  כיוון 

המ עם  המנהיגותי  שאנשים  והפוטנציאל  המתאימות  האינטלקטואליות  היכולות  המתאימים,  אפיינים 

הצבאית.   לאקדמיה  יכנסו  מספר המתאים  נוסחו  משלים,  הלימוד    כמהלך  לתהליכי  חדשים  עקרונות 

 בתוך כך ניתן לציין מספר עקרונות מרכזיים: וההכשרה בסנדהרסט.
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במרכז. - העתידיי  הצוערים  המנהיגים  את  להכין  של  כדי  המשאבים  כל  את  למצות  יש  הצבאי  לשירות  ם 

על מנת להפוך את חוויית הלמידה לעשירה ומספקת עד    –  הפיזיים, הקונספטואליים והערכיים  –הקורס  

 כמה שניתן; 

הפיתוח האישי שלהם. - ועל  על הביצועים שלהם  בעלות  צריכה להיות  לכן הסגל אמור לפעול    לצוערים 

ם )חונכים( יותר מאשר כמדריכים. הדבר יגביר את המודעות העצמית צ'רים( או מנטוריוכמאמנים )קוא

לצוערים  ברורים  להיות  צריכים  הסטנדרטים  זאת,  עם  במנהיגות.  משמעותי  מרכיב  הצוערים שהיא  של 

 והם אמורים להגיע אליהם בתמיכתו של הסגל; 

חייבים לשקף את סביבת המבצעים העתידית. - ה  תכני הקורס  טובים שנלמדו חשוב לשמר את הדברים 

 אך בד בבד לוותר על תכנים ואספקטים הספציפיים ללחימה באפגניסטן;  בעשור האחרון של הלחימה

הדרישות הפיזיות יישארו תובעניות   התכנים האינטלקטואלים של ההכשרות הצבאיות צריכים להתרחב. -

 אך יש לפתח גם את "השרירי האינטלקטואלי". 

 

לכך, ני  נוסף  סנדהרסט  של  לסתגלנות  הקבוצה  פיתוח  להבטיח  כדי  שיפור  הדורשים  תחומים  גם  סחה 

הוא   הראשון  וחשיבהולורסטיליות.  אינטלקטואלית  לעבודה  הצוערים  בקרב  הרגל  לפני   ביקורתית  לייצר 

השני,   השפעהמעשה.  של  וקשות  רכות  מיומנויות  קהל.    לפתח  ודעת  אזרחית  אוכלוסייה  יריבים,  מול 

מחשבהוהשלישי,   מהירות  פעולה  פיתוח  של  גמישות    –  והחלטיות  של  ביותר  החשובים  המרכיבים  שני 

 וזריזות. 

 

הם   סנדהרסט  של  הקבוצה  שייצרה  נוספים  מהלכים  הצבאשני  בין  וזיקות  קשרים  גופי   יצירת  )בעיקר 

לקצונה(   אקדמיהההכשרה  ואנשי  אוניברסיטאות  וכן    לבין  ארגונים  )אזרחים(  לבין  הצבאית  האקדמיה  בין 

יצירת רשתות של קשרים  . שני מהלכים אלו הינם, למעשה,  )במסגרת "קרן סנדהרסט"(  סחרייםציבוריים ומ

ההבנה העומדת    וחיבורים שיכולה לסייע ולהיטיב את תהליכי המנהיגות ופיתוח המנהיגות בצבא הבריטי.

היכול את  להבטיח  יכולים  אזרחיים  אקדמיים  גורמים  עם  וקשרים  שחיבור  היא  הללו  המהלכים  ות  בבסיס 

האינטלקטואליות הנדרשות ממנהיגים צבאיים ואת פיתוח הדור הבא של מנהיגים שיהיו הטובים והמבריקים 

נוסף לכך, החיבור בין האקדמיה הצבאית לבין ארגונים אזרחיים העוסקים במנהיגות לכדי רשת של    ביותר.

ל מנת לשרת את המטרה של יצירת  שיתוף בניסיון, ברעיונות ובמחשבות לגבי מנהיגות ופיתוחה, נועד גם הוא ע

 מנהיגים צבאיים ורסטיליים ואדפטיביים. 

 

 סיכום 
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זהמדריך שהוצג  ב הבריטית  בפרק  הצבאית  בעיקר,  5ובדוקטרינה  מופנה  מוסר  של    םחשיבות ל  המבט 

למשל, בתמות המרכזיות במנהיגות הצבאית הבריטית    ,כפי שניתן לראות במנהיגות הצבאית.    וערכים

ועודית  העקבבהישענות  ו הבריטי  הצבא  של  הליבה  ערכי  המרכיב  תפיסה,  יכללבאופן  .  על  כי  היא  ה 

. הצבאי  ארגוןפעולות הלחיצונית ופנימית  לגיטימציה  בפעולות הצבא הוא זה אשר מספק  ערכי  -מוסריה

ש היא  הערכי  המחשבה  להמרכיב  הצבאי  מספק  ולבצע  ארגון  להילחם  לאנשיו  לגרום  היכולת  את  את 

אחרות,  באו  .  משימותיו  שמילים  ש-הערכיתהעדשה  נראה  זו  היא  מבינים  המוראלית  לרוב  דרכה 

הבריטי הצבאי  בארגון  גם  מנהיגות  לכן  הערכי תית  תפיסממוקם  הצבאית  המנהיגות  מרכיב  .  בציר 

 . כוח בלחימה לשבמודל הצבאי הבריטי 

 

העיקר הדגש  כי  נדמה  הבריטי,  צבא  את  המאפיינים  הרוח  להלכי  בהתאם  כולל,  בתפיסת  במבט  י 

ההוויה במרכיב  הקשורים  המרכיבים  על  מושם  שלהם  במרכיבים BE-המנהיגות  ההתמקדות  לאור   ,

ובעשייה )  DO-הערכיים  הידע  במרכיבי  הבריטית  KNOWופחות  הצבאית  שהאקדמיה  למרות  זאת   .)

בהכשרה.  המרכזיות  ממטרותיה  כחלק  צבאיים  מנהיגים  בקרב  האינטלקט  מרכיב  פיתוח  על  מצהירה 

נספח. לקורא  החלק   כמעין  והוא נתפס  במדריך נקרא "מזון למחשבה"  הידע  פיתוח  המוקצה למרכיב 

כשולי  נתפס  התבונה  פיתוח  או  הידע  כך שמרכיב  על  מרמז  הדבר  עצמם,  לחיילים  גם  ואולי  החיצוני 

יישומית היא  הזה  החלק  של  האוריינטציה  בנוסף,  הצבאית.  המנהיגות  מרכיבי  לשאר  -בהשוואה 

 ן מערכי שיעור ופחות תורתית או תפיסתית.  פרקטית כמעי

 

למנהיגות   ארגוני  מצפן  מציב  אמנם  בריטניה  צבא  של  מנהיגות  לפיתוח  המדריך  כי  לראות  ניתן  עוד 

הצבאית הנדרשת כפי שבא לידי ביטוי בערכי הליבה הצבאיים המזקקים מה נדרש מאנשי הצבא בכלל 

כי   מדגיש  הוא  במקביל  אך  בפרט,  מוממנהיגים  היא  לכל  הגישה  שונה.  מנהיגות  סגנון  יש  נהיג 

שהסיטואציה, ההקשר הרחב והתכונות השונות של כל אינדיבידואל הם שיעצבו את סגנון המנהיגות.  

מגלמים   ערכיםמכאן שמנהיגים  של  הצבאי(    שילוב  הארגון  של  הליבה  ערכי  סגנון )שהם  בזיקה  .  ושל 

המנהיגות היא שהוא לא נוצר כדי להכתיב סגנון   לכך, התפיסה העוברת כחוט השני לאורך מדריך פיתוח

למנהיגים לייצר מרחב פיתוח לעצמם ולאנשיהם    נועד לעורר מחשבה ולאפשרמנהיגות אחיד. אלא הוא  

ישנה חשיבות גדולה  גישה זו טומנת בחובה תפיסה רחבה יותר לפיה    בהתאם לסגנון המנהיגות האישי.

 של מנהיגות צבאית. למחקר וחקירה עקבית )עצמית וקולקטיבית(

 

 
5 0222. –ADP Operations, AC 71940 dated Nov 10, Section 2 paragraphs 0218  . 
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 caseסיפורי מקרה )רבות של  עשרות    משובציםות תפיסולשם הדגמת הלאורך כל המדריך    בהתאם לכך,

studies)   אלו מהווים תשתית  ואלמונים   צעיריםומעוטרים,  ידועים  או ציטוטים מפי מפקדים ותיקים .

בתורו מלמד  זה גם    עניין  .ללמידה אישית של מפקדים ולפיתוח המנהיגות שלהם עצמם ושל פקודיהם 

לדוגמהארגונית  החשיבות    על וללמידה    ההמוקנית  אחרים עקבית  אישית  מפקדים  של    מהתנסויות 

 . במשך הזמן

 

הם  באמצעותם  פרקטיים  כלים  ואף  פעולה  ודפוסי  פרקטיקות  למפקדים  מציע  המדריך  לכך,  נוסף 

פעו  ודפוסי  פרקטיקות  על  הוא  הדגש  מנהיגותם.  את  לממש  צבאיים  יכולים  למנהיגים  שיאפשרו  לה 

 לממש את הפוטנציאל של יחידים ולמקסם את הביצועים של קבוצות. 
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