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 נגזרות לתחום המנהיגות  –פורמציה הדיגיטלית בצה"ל ס הטרנ
 2020| אוקטובר  1ד"ר שני אלמוג | רמ"ד מחקר ביסל"מ 

 

 תקציר 

שני    מסמך ל.  טרנספורמציה דיגיטלית )ט"ד( בצה"ל ונגזרותיה לתחום המנהיגותבעבודה זו עוסקת  

חלק זה נועד    .מציה דיגיטליתרסקירת ספרות בנושא טרנספו הינו    החלק הראשוןחלקים עיקריים.  

בעת  הדיגיטלית  הטרנספורמציה  של  לעלייתה  הרקע  את  כוללת  אשר  תיאורטית  תשתית  לספק 

אזרחיים  הנוכחית, הא וזרקור על  וצה"ל  ופן שבו ארגונים  הט"ד  ומתמודדים עם אתגרי  מתארגנים 

   המשמעויות שיש לט"ד עבור תחום המנהיגות.

קיימת ההבנה שט"ד היא הכרח במציאות הנוכחית ואכן תהליכים ארגוניים רבים ,  1כפי שמוצג באיור  

אסטרטגיות אשר לוקחים בחשבון  עיצוב חזון וגיבוש    :למנהיגות כוללות  הנגזרותהופכים דיגיטליים.  

ויכולת לפעול    ;מוכוונות לאנשים  גםכמו  מנהיגים בעלי אוריינטציה טכנולוגית    ;משמעויות דיגיטליות

 .דע שמגיע )גם( מלמטה יתוך מיצוי מ במהירות ובגמישות 

 

 : עיקרי הבנות מהספרות בנוגע לטרנספורמציה דיגיטלית 1איור 

 

 

כולל    החלק השני  בביסל"מ במהלך שנת    מחקר שדהמ  ממצאיםשל המסמך  ובחן   2019שנערך 

ומומחי תוכן בנושא    . 2בצה"ל במטרה להבין את התפיסות והעמדות שלהם   ט"דתפיסות מפקדים 

העתיד"    "זהו-עולה כי מתקיימת בקרב המפקדים תפיסה אמביוולנטית בנוגע לט"ד. מחד הבנה ש

עולות . מאידך,  הליכי ט"דתום  דילק וכי העתיד כבר כאן, ולכן אין ברירה אלא להקדיש משאבים וקשב  

כך המסוגלות  ובתוך  שאלות עומק בנוגע למסוגלות של הארגון הצבאי )האם אנו צבא טכנולוגי?( 

   שלהם עצמם כמפקדים, לבצע טרנספורמציה.

 
גיל על  -עד ורס"ן אושרי בר -הכותבת מבקשת להודות לאל"מ )מיל'( אסף חזני, סא"ל ניקולס בנדורק, סא"ל דודו גיל 1

 הערותיהם המועילות למסמך זה. כל האמור בעבודה זו הינו על אחריות הכותבת בלבד.  
 .לב-מור אבישי וגלי הרחלק ניכר מסקירת הספרות ומחקר השדה נערך על ידי פרקטיקניות מדור מחקר בביסל"מ:   2
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הינ  מעשיותה   המשמעויות ש  ןלמפקדים  יכולות  כלומרדיגיטלי   ידעל  שיפור  ואוריינטציה   ,  בקיאות 

טכנולוגית שבעבר היו בגדר 'רשות', למידה רציפה של התפתחויות טכנולוגיות בתוך ומחוץ לארגון 

אשר כוללת יכולת לפעול באופן רגיש  דיגיטלית רגישותוכדומה. בנוסף, נדרש המפקד בעידן הט"ד ל

מפ יחסים  משתנים  שבו  האופן  של  הבנה  דיגיטלי,  שהוא  במרחב  טאקט  בעידן ועם  ופקודים  קד 

ו יהדיג מותאמות  התאם, בטלי  והפעלה  רתימה  הנעה,  יכולת  של  עיקרי    2איור  )  אימוץ  את  מציג 

 . (ההבנות מתוך המחקר

 

 : עיקרי תפיסות המפקדים בנוגע לטרנספורמציה דיגיטלית 2איור 
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 הקדמה 

 טרנספורמציה דיגיטלית  –סקירה תיאורטית 

 הגדרות ומושגים רלוונטיים טרנספורמציה דיגיטלית:

לכ לצייןרקע  ראוי  הט"ד  זאת  תחילה    עליית  בכל  אך  מוכרים  אמנם  שהם  ורעיונות  מושגים  מספר 

 הטרנספורמציה הדיגיטלית.  מתרחשתחשובים בכדי לסמן את ההקשר הנוכחי, כרקע לעולם שבו 

ה המושג   מציאות  הוא  במרחב   ,VUCA  (Volatility, Uncertainty, Complexity-הראשון 

Ambiguity רעיון ה .)-  VUCA   אמריקאי, ועשה דרכו לשיח הניהולי  פותח בהקשרים צבאיים בצבא ה

עם   להתמודד  שיסייעו  כלים  לפתח  והניסיון  בארגונים  הקיימים  והמורכבות  האתגרים  עליית  לאור 

מתאר למעשה מציאות של חוסר וודאות תמידי    VUCA worldהמורכבות בעידן של שינוי ואי וודאות.  

נוי של צורות הניהול המסורתיות אשר ובסיסי המחייב היערכות שונה מזו המוכרת וכחלק מכך, גם שי

 (.Bennett & Lemoine, 2014התאימו יותר לעולם הישן והיציב )

ארגון בעל    .'תרבות ארגונית אג'ילית'או    Agile-תרבות האחת התולדות של עידן חוסר הוודאות, היא  

תרבות אג'ילית, הוא כזה היודע להסתגל בגמישות מקסימלית לסביבה המשתנה, תוך שהוא שומר 

מפורק  הארגון  האג'ילית  בתפיסה  ביותר.  הגבוהה  ברמה  התפוקות  של  והסטנדרטים  האיכות  על 

בי לחלקים פשוטים יותר, וכל חלק/צוות פועל בצורה אוטונומית עד כמה שניתן ובשיתוף פעולה מיר

ואף  עם   העובדים,  ויזמית מצד  יצירתית  ועוד, תרבות שכזו מעודדת חשיבה  זאת  הצוותים בארגון. 

. התקדמות  המיטבי מעודדת אותם לטעות ובתנאי שילמדו מטעויותיהם באופן שיוביל אותם לפתרון  

 כך הטכנולוגיה בעידן המודרני מעלה את רמת המורכבות של המוצרים ומגבירה את שינוי הסביבה,  

 במציאות   בכדי שיוכלו להגיב לשינויים  , . זאתשפועלים באופן עצמאי גדלה חשיבות בניית צוותים  ש

 (.  Berinato, 2014באופן הרמוני ויעיל יותר )

מושג   הדיגיטליתרלוונטי  לבסוף,  לטרנספורמציה  הנקשר  משבשת"   הינו  נוסף  "חדשנות 

(Disruptive Innovationחדשנות משבשת' הינה חדשנות' .)  ו  באופן מקביל הן ליצירת  מובילה   אשר

מתייחס   של משבשת  חדשנות  של  נוסף  היבט  והמסורתי.  הקיים  השוק  לשיבוש  והן  חדש  שוק 

ביותר    הנפוצה לטכנולוגיות שישומן משפיע משמעותי על אופן התפקוד של שוק או תעשייה. הדוגמא  
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 השפיע ות עושות עסקים את האופן בו חברועיצב מחדש לחדשנות המשבשת היא האינטרנט, אשר 

על חברות שלא הצליחו להסתגל אליו. החידושים המשבשים מגדירים מחדש את הדרך   באופן הרסני

למוצרים ושירותים טובים בהרבה מאלו הקיימים כיום, המאפשרים לפנות לשווקים ולקוחות חדשים.  

ב מתמקדת  שהיא  בכך  משבשת"  "טכנולוגיה  מהמושג  נבדלת  משבשת  הנעשה    שימושחדשנות 

 בטכנולוגיה ולא בטכנולוגיה עצמה.

לעיל,   שתואר  ההקשר  הגדרות  בתוך  שונות.  הגדרות  מספר  יש  דיגיטלית'  'טרנספורמציה  למושג 

כאל   דיגיטלית  לטרנספורמציה  מתייחסות  הטכנולוגיה  רחבות  ביישום  הקשורים  השינויים 

ל  הדיגיטלית בכל ההיבטים של החברה האנושית. שימוש ארגוני בכלים  הגדרה אחרת מתייחסת 

)פיזיים(.   מסורתיים  בכלים  השימוש  במקום  מתייחסת טכנולוגיים  אליהן  העיקריות  הטכנולוגיות 

(, למידת מכונה  AI(, פלטפורמות דיגיטליות, מדיה חברתית, בינה מלאכותית )IoTהט"ד הן: אינטרנט )

(ML ( דאטא  וביג   )Cortellazzo, Bruni & Zampieri, 2019  טרנספורמציה של  נוספת  הגדרה   .)

ב הארגון,    שינויים שהטכנולוגיה הדיגיטלית עשויה להביא למודל העסקי דיגיטלית מתמקדת  של 

הארגוני   המבנה  מתחלפים,  או  משתנים  הארגון  שמוצרי  כך  לידי  מביאה  הטרנספורמציה  שכן 

 (.Hess et al., 2016משתנה, ותהליכים רבים נעשים אוטומטיים )

 

 על ארגונים  הטרנספורמציה הדיגיטליתהשפעת 

המונים,   תקשורת  ממשלה,  החברה:  של  שלמים  מגזרים  ועל  בודדים  עסקים  על  משפיעה  ט"ד 

לא   היא  השאלה  כיום,  ומדע.  רפואה  מתי אומנות,  או  לעשות   האם  צריכים  וארגונים  חברות 

אלא   דיגיטלית,  בשנים   כיצדטרנספורמציה  תחרותי.  כיתרון  אלה  בשינויים  להשתמש  עליהם 

בפני   רבים  ואתגרים  הזדמנויות  מעמידים  הדיגיטליים  שהשינויים  לכך  המודעות  עלתה  האחרונות 

 ( בפניהם  חסין  אינו  ארגוני  שדה  אף  וכאמור  הארגון,  Hess et al., 2016ארגונים,  אסטרטגיית   .)

ו שלובה  להיות  צריכה  הנהלתו  בידי  הטרנספורמציה  המעוצבת  בהיבטי  מושכל  שימוש  לעשות 

הטכנולוגיים והשינויים  כמו למשל  הדיגיטלית  ואינטנסיבית  מהירה  איננה  שסביבתם  בענפים  גם   ,

 (.  Hess et al., 2016)חקלאות 
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הטרנספורמציה הדיגיטלית יכולה להיות פטאלית לארגונים שאינם יודעים להסתגל בהתאם. ארגונים 

ירים מספיק בהתמודדות עם הט"ד, לא הצליחו לשרוד )כמו למשל ענקית שלא הצליחו להיות מה 

באסטר"(, וזאת בעיקר כתוצאה מחוסר יכולת של אותן חברות לפתח וליישם -השכרת הסרטים "בלוק

פשטו   Fortune 500מחברות    52%(.  Hess et al., 2016במהירות מודלים עסקיים מבוססי דיגיטל )

(.  digital disruptionבשל השפעות העידן הדיגיטלי )  2000מאז שנת  רגל, נרכשו או חדלו לפעול  

אחת הסיבות העיקריות נעוצה בכך שהן לא ידעו כיצד לעשות את המעבר והשינויים הכרוכים בו,  

 (.  Fitzgerald et al., 2013ברמה הפנים ארגונית )

המואצת של נתונים  הוא הזרימה    שמציבה ט"ד בפני ארגונים  אחד האתגרים המשמעותיים ביותר

חדש   במהירותמשום  ומידע  ומשתנה  מורכבת  הסביבה  של  עם היותה  מתמודדים  ארגונים  לכן,   .

ב הקשורים  וככל  אתגרים  מהסביבה,  מידע  בסיס  על  מתקבלות  אלו  שכן  החלטות,  קבלת  תהליכי 

ישנו חדשים,  נתונים  ונוספים  במהירות  משתנה  זה  יותר    שמידע  מהירות  החלטות  לקבל  צורך 

 (. (Senchez, 2017; Neubert, 2018הרבה יותר מבעבר  תדירות גבוההוב

)כגון ישנים  הרגלים  לשנות  הארגון  את  מחייבת  שעוברים   Excelגיליונות    , ט"ד  ומפורטים  ארוכים 

קרון מרכזי  יבמיילים, שיחות טלפון ומסרונים לסיכום החלטות, מערכות ורשתות שאינן מקושרות(. ע 

לקצב המהיר   כדי להתאים  כלומר,  אג'יליות.  הוא שמירה על  הדיגיטלי בשנים האחרונות  במימוש 

למציאות במהירות ובגמישות    להתאים את עצמםולייצר החזר השקעה ברור ומיידי, ארגונים נדרשים  

 (. 2018אינגר וקמינקא, -המשתנה, למעגלים קצרים של תכנון וביצוע, ולמשימות טכנולוגיות )כהן

כל האמור,   לציין  לצד  דיגיטלית כקשורה בהכרח  ראוי  רואה בטרנספורמציה  נוספת, שאינה  גישה 

לית היא לאו דווקא השימוש  באופן ישיר להיבטים טכנולוגיים. הטענה היא כי טרנספורמציה דיגיט

)כגון חוויית לקוח ופריצה   שינוי לצורכי התייעלות ושיפור היבטים ארגונייםבכלים דיגיטליים אלא  

סטרט חברות  על  הדיגיטלית  הטרנספורמציה  השפעת  את  שבחן  במחקר  חדשים(.  אפ -לשווקים 

ההחלטות שלהן וכן    את יעילות קבלת  לשפר  אלה גלובליות, נמצא כי הדיגיטציה מאפשרת לחברות  

לאומיים, בין השאר בזכות -הערכה ומחקר של שווקים בין  שללייעל אסטרטגיות ותהליכים קיימים  

 (.  Neubert, 2018הזרמת מידע רב באופן שוטף ומהיר מבעבר )
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שימוש בכלים טכנולוגיים משפר    היבטים חיוביים רבים.  מייצרת בארגון  הטרנספורמציה הדיגיטלית

את הביצועים העסקיים של הארגון באופן  משמעותי ותורם ליכולתו להגיע לשווקים חדשים, מייעל 

את העבודה וחוסך בזמן. בתעשיות רבות מנהלים מצליחים לתעל ולשפר את הביצועים העסקיים של 

ריזות שלא היו אפשריים בעבר, בזכות הארגון ולהגיע ללקוחות ואף לעובדיהם בתוך הארגון, בקלות ובז

 ,.Hess et alהשימוש בכלים כמו רשתות חברתיות, טלפונים ניידים, מוצרי ענן, ניתוח מידע ועוד )

מביאים    (.2016 אינם  בארגון,  חדשניים  כלים  ושילוב  שט"ד  בחשבון  לקחת  יש    בהכרחבמקביל, 

בהחלפת   המסתכם  תהליך  איננה  היא  ט"ד  כלומר,  אם  להתייעלות.  כי  בחדשות,  ישנות  מערכות 

בידיו   יש  כי  להבין  מצליח  כשארגון  רק  הארגון.  פועל  בה  ובדרך  הארגונית  ברמה  שינויים  מחייבת 

 היכולת לפעול באופן שונה ניתן לרתום את הטכנולוגיה למען התייעלות ארגונית. 

ופן משמעותי במקביל לסוגיות שקשורות ליתרון העסקי של החברה, גם חווית העובד מושפעת בא 

של שפע   digital experience-מה  חוויה  להיות  יכולה  העובד  של  הדיגיטלית  החוויה  בארגון.  שלו 

טכנולוגי )בדומה לחוויות "בחיים" שמחוץ לארגון(, אול לחילופין חוויה של קושי ומחסור. חשוב לשים 

ס( ועד רגע עזיבתו לב שהחוויה הדיגיטלית של העובד מתחילה עוד בטרם נקלט לעבודה )או התגיי

 את הארגון.

 

 בצה"ל  רנספורמציה דיגיטליתט

המודעות הדיגיטלית היא ההבנה כי רק שילוב טכנולוגיות חדשות לתוך אסטרטגיית הארגון יאפשרו  

עמידה באתגרים ובתוך כך יצירת תפיסות לחימה חדשות המנצלות את כלל היכולות במרחב והפניית 

בזמן שחברות גלובליות מנוהלות   טקטיות למשימות מורכבות ואסטרטגיות.-טכנוכוח אדם ממשימות  

חיילים   מחייבים  עוד  הטכנולוגיים  והחסמים  הארגונית  התרבות  בצה"ל  במקביל,  מדינות  מכמה 

)זרחוביץ',   לצורך פגישות  לבסיס  לא פעם מבסיס  לנסוע  הקיימים    (.2019וקצינים  גורמים מבניים 

בעיות בארכיטקטורה ובתשתית, תרבות ארגונית וגורמים נוספים מקשים על  בבסיס הארגון הצבאי, 

צה"ל. היה  שנדרש  למקום  הבאתו  ועל  התהליך  מהותיים   האצת  שינויים  שנדרשים  ההבנה  בלי 
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שבת וגליק, -והאצת הטרנספורמציה, צה"ל עלול למצוא עצמו לא רלוונטי אל מול יכולות האויב )כספי

2018.) 

מבצעיים אך גם תהליכים ארגוניים, לוגיסטיים,   –הליכים רבים בארגון הצבאי  בשנים האחרונות, ת

. המעבר לטכנולוגיה דיגיטלית מקיף את הארגון  הופכים להיות דיגיטליים  -וכן בתחום משאבי האנוש  

 הצבאי כולו ומשפיע עליו במגוון היבטים.  

מספר תכונות ייחודיות: יכולת הלוחמה במרחב הדיגיטלי מתבססת על טכנולוגיות דיגיטליות שלהן  

הכללה וחיזוי, קרבה, אינטראקטיביות, מיידיות ופרסונליזציה. בכדי להפיק מתכונות אלה את המירב,  

יש צורך בעיסוק במפגש בין הטכנולוגיות הדיגיטליות לבין הגורם האנושי: המפקדים, החיילים וכלל 

התהליך מתחיל בהנחת תשתית של תנאים מאפשרים: כוח אדם ייחודי,   תהליכי כוח האדם הנלווים.

טרנספורמציה דיגיטלית ומנהיגות שמחויבת לשינוי מתבקש זה ומובילה  , וכמובן  Big Dataתשתיות  

. כדי להצליח לממש את הטרנספורמציה הדיגיטלית במלואה, על צה"ל להטמיע שילוב  את התהליך

לל הטכנולוגי  המרחב  בין  שתפיסתי  הבנה  מתוך  זאת  ה"מבצעית".  עליונות  חימה  להשיג  היכולת 

במערכה תלויה אמנם במערכות הטכנולוגיות, אך יותר מכך ביכולת האנושית של המפעילים אותן,  

 (. 2018)ספיר וע',   ובשילוב המיטבי ביניהם

ד אלו הן רכבים אוטונומיים, טכנולוגיות לבישות ועוומשקפיים חכמים, מדפסות תלת מימד, רובוטים 

טכנולוגיות הקיימות כבר למעלה מעשור אך אינן נמצאות בשימוש משמעותי בצה"ל. בעוד העולם  

מתקדם במהירות לכיוונים של שיתוף מידע ומשאבים וניצול המידע הנאסף לטובת יצירת ערך חדש,  

)כספי יותר  איטית  המגמה  וגליק,  -בצה"ל  אי2018שבת  ימינו  בת  הטכנולוגיה  של  ננה (. תפקידה 

ברם   זאת.  לעשות  מתיימרת  אינה  גם  והיא  בגולני,  הלוחם  את  או  הטנקים  מחלקת  את  להחליף 

האוטונומיה  מגמת  מרחוק,  המופעלים  מאוישים  בלתי  לחימה  באמצעי  המתעצם  השימוש 

המתפתחת בעולם, שימוש במערכות מידע מתקדמות לשליטה ולבקרה וערכו של המידע המודיעיני  

שימת דגש על הטמעה  לכל אלו יש הפוטנציאל להתמודד עם אתגרי צה"ל.    –  לפני הקרב ובמהלכו

הדרגתית, על הנגשת התוצרים, על הסברה על אופן פעולתם ועל אימוץ של תוצרים מהעולם האזרחי 
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יותר, בשדה הקרב ובשגרה   יעיל ואפקטיבי  וכך גם  יותר,  יובילו את צה"ל להיות תבוני  ככל שניתן, 

 (.  2018אינגר וקמינקא, -)כהן

ובה צעדים ברורים ומשמעותיים לשילוב הטכנולוגיות המתקדמות  צה"ל נדרש לתכנן מפת דרכים 

)כהן וקמינקא,  -בתהליכיו  למשל,  (.  2018אינגר  המלאכותית  כך  טכנולוגית   (,AI)הבינה  כמגמה 

המבצעית  האפקטיביות  למקסום  משמעותי  פוטנציאל  מהווה  המידע,  מהפכת  במסגרת  מרכזית 

ז בקצה בצה"ל.  במפקדות,  מושכלת  החלטות  וקבלת  תובנות  גיבוש  מאפשרת  שהיא  מאחר  את 

בזמן אפס, הודות לכוח העיבוד של המחשבים  Big Dataהטקטי ובשדה הקרב, וזאת ע"י מיצוי נתוני 

(. מתוך הבנת הפוטנציאל העצום של הטכנולוגיה, נדרש צה"ל להגדיר את  2019בני זמננו )הלר,  

הבינה המלאכותית כאמל"ח אסטרטגי בעל השפעה מסדר שני על תורות הלחימה ועל בניין הכוח,  

 (.2018 אינגר וקמינקא, -בדומה למעצמות העולם ולצבאותיהן )כהן

ראייה  בעלת  מכוונת"  "יד  מחייבת  בצה"ל,  דיגיטלית  השתנות  למימוש  דרכים  ומפתח  חזון  יצירת 

העיסוק   את  ולקדם  השינוי  מגמת  על  הבשורה  מהפצת  להתחיל  צורך  יש  זרועית.  ועל  מערכתית 

יהיה צריך להגדיר את בניין הכוח הנדרש, לאתר הזדמנויות,   בתנאים המאפשרים אותה. בתוך כך 

צור תוכנית עבודה ולתכנן את המשאבים הנדרשים ברמה המערכתית, באופן שמייצר היתוך בין  לי

 (.  2018אינגר וקמינקא, -עולמות תוכן שונים )כהן

טרנספורמציה   המעכבים  שהגורמים  מגלה  דיגיטלית  בטרנספורמציה  צבאי  ידע  מצב  הערכת 

כך, נמצא שישנו היעדר בהירות   דומיננטיים יותר מאשר הגורמים המקדמים טרנספורמציה. בתוך

והסכמה על הידע, ריבוי מושגים, פרשנויות ומתחים, צורך בהבהרת יחסי הגומלין בין האדם למכונה 

כן,   על  יתר  הצה"ליתנחשפו  ועוד.  בסביבה  מעכבים  הן   גורמים  הארגונית,  לתרבות  הן  הקשורים 

 (. 2020חזני, וכנות )למאפיינים דוריים והן לצורך בהשתנות ללא ויתור על מ

שנת   בסב"ר,    2019במהלך  וההגנה  התקשוב  באגף  הדיגיטלית  הטרנספורמציה  מנהלת  הוקמה 

שתפקידה לקדם אך גם להוות רגולטור בתחום הדיגיטציה בצה"ל. המנהלת הינה גוף קובע מדיניות 

בתחום והמוציאה לפועל של תהליך ההשתנות דיגיטלית בצבא, שמטרתו העצמת הזרועות השונות  
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ז צה"לי )כאמור, מנהל דיגיטל   CDOיו אבטליון, מונה לתפקיד  בשדה הקרב. ראש המנהלת, תא"ל 

 ארגוני( המהווה סמכות, והינו בעל אחריות ומשאבים להובלת ט"ד בצה"ל.  

הצלחת המסע של צה"ל להשתנות דיגיטלית אינה תלויה רק בעוצמות הטכנולוגיות אלא  ברור כי  

להצלחה המפתח  את  שמהווה  במנהיגות,  תא"ל  2019)הלר,    בעיקר  לאחרונה  אמר  כך  בתוך   .)

אבטליון את הדברים הבאים: "בשנתיים הקרובות תונח בצבא תשתית משמעותית המאפשרת את  

הטרנספורמציה הדיגיטלית, עם יכולות דיגיטל, טכנולוגיות חדשניות, עם מענה ברמה התשתיתית  

נת סייבר ושימוש הולך וגדל בבינה והאפליקטיבית, התאמות, מתן מענה מבצעי ותומך לחימה, עם הג

מלאכותית. אנו יכולים ללמד את המפקדים מה לבקש, זו עוצמה אדירה. הדבר הכי משמעותי בעידן 

הטרנספורמציה הדיגיטלית הוא לקחת את העושר האדיר של היכולות האזרחיות, לשלבן עם הידע  

בניית   לטובת  צבאי,  לשימוש  פנימה,  זה  כל  את  ולעגן  טכנולוגיה מהאקדמיה,  מתקדמות.  יכולות 

צמודת לחימה היא הדבר הבא. יש לאמץ את הטרנספורמציה הדיגיטלית באופן נכון מהעולם האזרחי  

 (. 2019לצבאי" )הטוני, 

 

 טרנספורמציה דיגיטלית ו נהיגותמ 

עולם  על  גם  כמו  חיינו,  על  המשפיעים  המואצים  הטכנולוגיים  השינויים  את  בחנו  רבים  מחקרים 

וע והטרנספורמציה  העבודה  הדיגיטציה  השפעת  סביב  הזרקור  את  מיקדו  אף  וחלקם  ארגונים,  ל 

האתגרים   אחד  זהו  כי  מסכימים  רבים  חוקרים  בארגונים.  ומנהיגים  מנהלים  על  הדיגיטלית 

 (. Khan, 2016המשמעותיים העומד בפני מנהלים והנהלות של הארגון המודרני )

מנהל מפתח  בעמדות  ממוקמים  רבים  עמוקה  בארגונים  והבנה  משמעותי  ניסיון  בעלי  בכירים  ים 

של  האתגר  אותו.  המאפיינים  והתחרות  האילוצים  על  פועלת,  היא  בה  ובשוק  החברה  בפעילות 

בהתאם   היסוד  מן  שינויים  בארגון  לעשות  עליהם  שכן  ביותר,  מורכב  הוא  הנוכחית  בעת  מנהלים 

וי שיש למתחרים, תוך שהם מנצלים  להתפתחות הטכנולוגית בסביבה ובהתייחס ליכולת מינוף השינ

להחמצת את יתרונות הטרנספורמציה הדיגיטלית. חוסר ההבנה הדיגיטלית של מנהלים עשוי להוביל  

 (.  Hess et al., 2016שלא ניצבות מול עיני המנהלים ) הזדמנויות
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החזון  הובלת שינוי טכנולוגי דורש ממנהלים חזון בנוגע לאופן שבו תיעשה הטרנספורמציה בארגון.  

בעל חשיבות רבה בתרומתו להצלחת הטרנספורמציה הדיגיטלית, והוא צריך להיות מוגדר   הדיגיטלי 

רים היטב, ולכלול היבטים המתייחסים לאופן פעולתו של הארגון בעידן הדיגיטלי )לרבות סוגי הקש

נדרשת   הארגון  הנהלת  וכדומה(.  חדשנים  עסקיים  מודלים  של  מדידה  לקוחותיו,  עם  ינהל  שהוא 

להשקיע זמן ומשאבים בהגדרת החזון הדיגיטלי. אל מול אתגר הטרנספורמציה הדיגיטלית והצורך  

מנהיגים   על  תחרותיים בענף,  את  להישאר  בחשבון  הלוקחות  אסטרטגיות  לפועל  ולהוציא  לנסח 

יתרונות תחרותיים  המשמעוי  לצורך  אותה  וממנפות  הזו,  בהיבט החיצוני ות של הטרנספורמציה 

 (.  Hess et al., 2016בהיבט הפנים ארגוני )ולצורך ביצועים עסקיים ותפעוליים טובים יותר  לארגון, 

ון.  יש לציין כי גיבוש חזון דיגיטלי הוא תנאי הכרחי אך לא מספיק כדי ליצור שינוי אמיתי ונכון בארג

, תוך שהם מבינים את החזון, מתחברים אליו ומאמינים בו, לא יצליח מעורבות העובדים בתהליךללא  

בכדי להוביל בעידן הט"ד, נדרש   (. 2015המסע לעבר הטרנספורמציה הדיגיטלית בארגון )הייפרמן,  

ה מאפיינות  . שתי מיומנויות אלמכווני אנשים ובמקביל בעלי אוריינטציה טכנולוגיתממנהלים להיות  

לעיתים קרובות פרופילים של אנשים שונים, אולם בעת הנוכחי הן צריכות 'להיפגש' אצל אותו מנהיג  

 (.Cortellazzo, Bruni & Zampieri, 2019עצמו )

מתייחס   בארגונים  מנהלים  על  הדיגיטלית  הטרנספורמציה  השפעת  של  נוסף  לשינויים  היבט 

. מחקר שבחן את השפעות הטרנספורמציה  הושלמהבתפקידים בהנהלה הבכירה, לאחר שהט"ד  

)מנהל מערכות המידע( שכלל בעבר בעיקר היבטים תפעוליים    CIO-הדיגיטלית מצא כי את תפקיד ה 

ה  תפקיד  מחליף  בארגון  של   CDO-ואסטרטגיים  הכניסה  בעקבות  זאת,  ארגוני(.  דיגיטל  )מנהל 

דרש תפקיד שיתאים את אותן טכנולוגיות טכנולוגיות רבות כמעט לכל היבט עסקי ומתוך ההבנה כי נ 

 (. Haffke, Kalgovas & Benlian, 2016חדשות לארגון )

וכלל    BCGסקר עולמי של   מדינות, מסמן למנהיגים נגזרת    197-עובדים מ  366שפורסם לאחרונה 

המשתנה במהירות בעקבות כניסת תהליכי אוטומציה ובינה אתגר ניהול כוח האדם  אשר קשורה ל

ת. אמנם כעת עוד לא מורגשת ההשפעה המלאה של השינויים הטכנולוגיים, אשר צפויה  מלאכותי
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להתממש במלואה רק בעוד מספר שנים, אולם כבר היום מנהיגים ומנהלי כ"א בארגונים נדרשים  

 (. 2019)מנלה,  יכולות דיגיטליות והבנה טכנית עמוקהל

על מנת לנווט ארגונים   .והאופן שבו אנשים עובדים יחד  ארגוניותה   מעצבת מחדש את הנורמות  ט"דה 

הנכון   להזדקק  באופן  עשויים  מנהלים  הדיגיטלית,  הטרנספורמציה  יתרונות  את  לנצל  להם  ולסייע 

ככלל, ניתן לומר שהמנהיגות בעידן הדיגיטל דורשת התאמות אשר  לפיתוח מגוון של כישורים שונים.  

ניה  פרקטיקות  של  צמצום  כוללות  שעומדות  חלקן  בפרקטיקות  שימוש  המשך  זמנן,  שעבר  וליות 

 Ready etבמבחן הזמן ואימוץ של פרקטיקות ניהוליות חדשות אשר הופכות כעת רלוונטיות יותר )

al., 2020  .)  פרקטיקות, תפיסות ניהוליות,  ננסה לסכם ולתרגם את כלל הדברים שהובאו כאן לכדי

 .  הלכי רוח שהולמים את העידן הנוכחי ו 

הן  יכו הדיגיטלי  בעולם  הנדרשות  בסיסיות  ו לות  יותר מכל על מודעות"-"היפר-ענווה  , המשפיעות 

משמעה פילוסופיית חיים של כבוד הדדי לאור   ענווההצלחתה של המנהיגות במציאות הדיגיטלית.  

באופן   ונוצרת  לכולם  נגישה  העצומה  הנתונים  כמות  וכי  מהיר  בקצב  משתנה  שהעולם  ההבנה 

פתיחות ללמידה, לאמון באחרים, לעידוד תרבות של שיתוף בידע . הענווה מביאה לאקספוננציאלי

בהקשר זה ניתן גם לציין את החשיבות של הבעת אמפתיה, בניית    .ולהבנת חשיבותם של צוותים

ואמון ) יצירת שקיפות  היא ניטור    מודעות-היפר  (.Ready et al., 2020שיתופי פעולה בין עובדים, 

ל והחיצונית של הארגון,  ואיומים בתחום וסריקה תמידיים של הסביבה הפנימית  זיהוי הזדמנויות 

היפרהטכנולוגי  מופנית -.  שאינה  סקרנות  היא  גבולות.  המאתגרת  מתרחבת  למידה  היא  מודעות 

(.  2018פנימה אל התחום הספציפי של המנהיג בהכרח, אלא אל עולמות חדשים )בן חורין ורוזנמן,  

 .  המנהיגות הדיגיטליתמאפיינים אלה, או אבני הבניין, מהווים את ראשית הצירים של 

נדרשים   מנהלים  הדיגיטלי  הדיגיטלית. בעידן  המדיה  באמצעות  לתקשר  מאפשרת    לדעת  ט"ד 

מעורבות בזמן אמת של עובדים בתהליך קבלת החלטות ומרחיבה את השתתפותם, ובהתאם מצופה  

ן מנהיגות אשר לוקח בחשבון את רעיונות העובדים בתהליך קבלת החלטות ממנהלים לאמץ סגנו

  יומיות. האוטונומיה וההשתתפות עשויות להוביל לתחושת אחריות גבוהה יותר בקרב העובדים. -יום

. אחת הדרכים שבהן שינתה הטכנולוגיה את  לקבל החלטות במהירות רבהכמו כן, נדרש ממנהלים 
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הצור היא  ולכן הם  החיים הארגוניים  יותר,  לקבל החלטות מהר  הרב במהירות. מנהלים נאלצים  ך 

מנהלים   בהם  מצבים  יוצרים  נגמרים  בלתי  חירום  מקרי  בעיות.  פתרון  ויכולת  להחלטיות  נדרשים 

לחשוב   זמן  להם  ומבלי שיהיה  הנדרש  כלל המידע  לקבל החלטות מבלי שיהיה להם את  נדרשים 

מנהלים   כן  על  כראוי.  הבעיה  את  לגלות  ולנתח  בזמן  ובו  עמימות,  לשאת  מסוגלים  להיות  צריכים 

 יצירתיות בפעולתם. 

בהקשר הצה"לי, חלק ניכר מהמפקדים בעולם המבצעי אינם בעלי מודעות דיגיטלית מפותחת משום  

ולפוטנציאל הגלום בהם. בשילוב   שהם באופן טבעי פחות חשופים לשינויים הטכנולוגיים בסביבה 

הקשיח, שבו לכל גוף יש תוכנית עבודה מאושרת בתחומו המחזקת את    מבנה בניין הכוח הזרועי

)כספי נודע  הלא  והמוכח על פני  הידוע  הנטייה של מפקדים להעדפת  נוצרת  וגליק, -הקיים,  שבת 

2018.) 

תהליכים דיגיטליים משטיחים את ההיררכיה. במיצוי מקסימלי של מרחב הלחימה הדיגיטלי, תפקידו 

הן הטכנולו ליכולות  של המפקד,  לכן  נדרש  באופן משמעותי. המפקד  ישתנה  הלוחם,  והן  ניהול  ג 

"למטה" הנמצא  הידע  ומיצוי  בכלים   מומחים  לשלוט  לדעת  חייב  המפקד  כן,  כמו  אצלו(.  )לא 

וע',   )ספיר  בהם  הגלום  המידע  את  ולמצות  הצבאי  בכוח  לשלבם  הדיגיטלי,  ובמרחב  הטכנולוגיים 

2018.) 

לאדם הממלא  ובידע שיש  בניסיון  די  ההכרה שאין  דיגיטלי עובר תחילה דרך  להיות מנהיג  המסע 

כרוך   המסע  הדיגיטלי.  בעולם  הדרוש  והניסיון  הידע  את  לבדו  לו  שאין  משום  מנהל,  של  תפקיד 

יכולות  ידע ושיפור  בפתיחות ללמידה, מוכוונות לאנשים והשענות על אחרים, חיפוש מתמיד אחר 

יות אישיות, יכולת לקבל החלטות בתנאי עמימות ובסופו של דבר יכולת לקדם במהירות את טכנולוג

 ,Cortellazzo, Bruni & Zampieri;  2018; ספיר וע',  2018החזון הדיגיטלי בארגון )בן חורין ורוזנמן,  

2019.) 
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 שיטה  שאלת המחקר ו 

המחקר הנוכחי ניסה לבחון את תפיסות לאור כלל התהליכים והמגמות שתוארו בסקירת הספרות,  

, בנוגע לאופן שלא עוסקים בט"ד  העומק שמאפיינות בע"ת שעוסקים בט"ד בצה"ל, כמו גם מפקדים

ההנחה    שבו הם מפרשים את המושג ט"ד ואת ההשלכות שלו על המנהיגות שלהם ועל הארגון בכלל.

מעות הלכה למעשה על הפעולות של היא לעמדות הפנימיות הללו, סובייקטיביות ככל שיהיו, יש מש

לכן, יש ערך בהבנה עמוקה של תפיסות המפקדים ובעלי    המפקדים בתוך ומחוץ למערכת הצבאית.

 התפקידים שכן אלה יכולות להשפיע באופנים שונים על הט"ד בצה"ל.

ראיונות כללה  המחקר  מיקוד  שיטת  תפקידים    23עם    וקבוצת  בצה"לבעלי  מתוך    11  .ומפקדים 

המרואיינים היו מומחי תוכן לנושא ט"ד וכאלה שעוסקים בתחום כחלק מוגדר בתפקידם. הם סומנו  

נדגמו  בנושא ט"ד אשר  ללא עיסוק  היו מפקדים  יתר המרואיינים  זה.  לצורך מחקר  ורואיינו  במכוון 

כלל   הגיעו מבאופן מקרי.  טכנולוגיות,   זרועות שונות, סביבות  –בארגון  סביבות שונות  המרואיינים 

. המגוון הרחב הוא שאפשר מבט רחב )סרן עד אל"מ( מבצעיות, מטה וכו', רקע שונה ובכירות שונה 

  ועשיר על הט"ד בארגון.

שאלות בנוגע לצה"ל כצבא טכנולוגי ובתוך כך מידת האמון של ב  עסקוהתימות שיפורטו בהרחבה  

ות שונות בנוגע למהות הט"ד הנדרשת  המפקדים במערכת ויכולתה לעבור מהפיכה טכנולוגית, תפיס

שמאפיי השונה  הקצב  הנוכחית,  בעת  שלה  שבה    ןוהמחולל  הקצב  לעומת  הדיגיטלי  העולם  את 

להיות  להמשיך  כדי  מהמפקדים  הנדרש  לשינוי  בנוגע  ושאלות  הצבאית,  המערכת  לנוע  מסוגלת 

 מובילים ורלוונטיים בעידן הדיגיטלי. 
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 פירוט הממצאים 

השאלה בנוגע להיותו של צה"ל צבא טכנולוגי,    –להלן יפורטו שלוש התימות העיקריות שעלו במחקר  

שיש   והמשמעויות  בקצב,  לעמוד  צה"ל  של  היכולת  לבין  הטכנולוגית  ההתקדמות  בין  הקצב  פער 

 לשינויים הטכנולוגיים עבור המפקד.

 צה"ל: צבא טכנולוגי? ( 1

הצבא הוביל  התוכן לנושא הט"ד והן בקרב המפקדים, לפיו  מחקר עלה נרטיב ברור, הן בקרב מומחי  ב

בעבר את הקדמה הטכנולוגית בעולם הלחימה על סוגיה השונים, ואילו היום הוא מתקשה לעמוד  

ארוכה לעבורובקצב של האזרחות   דרך  עוד  לו  "ליישר קו" עם העולם האזרחי  יש   . 3עד שיצליח 

עלתה  זו  של  כ  תימה  ומארגן  מעצב  המפקדיםנרטיב  של  התוכן  התפיסה  הטכנולוגיה   ומומחי  את 

. קשה לסמן בדיוק את הנקודה  ולכך כמובן יש משמעות על האופן שבו הם תופסים ט"ד בצה"ל  בצבא

של   מדבריהם  אך  המגמה,  שינוי  את  יצר  בדיוק  מה  או  השינוי  שחל  חשים  המפקדים  שבה  בזמן 

של המערכת   ה לבירוקרטי  ויש לה קשרם  המפקדים עולה כי מדובר בנקודה שחלה לפני מספר שני

 . 4יוזםכ ולאתגובתי כ ולתפיסה של הצבאהצבאית 

עסקיות במקביל חברות  של  הטכנולוגית  בקדמה  נמצא  אינו  שצה"ל  למרות  התפיסה  גם  עלתה   ,

ישנם   בכל זאת  ואף הובלה טכנולוגית בצה"לבעולם האזרחי,  בדגש עלאיים של קדמה   אזורים  , 

הן ממפקדים  ב ברור  באופן  הזו עלתה  לציין שהתפיסה  וח"א. חשוב  התקשוב  אגף המודיעין, אגף 

 
למשל: "כשאני גדלתי הצבא היה שיא הטכנולוגיה. פיתוח צבאי מתקדם. היום זה בדיוק הפוך. עכשיו אפשר לומר שזה    3

חלק מתהליך נורמלי של החברה שלנו שלאט לאט הצבא מהיותו מאוד מרכזי והיה מדורת השבט, לאט לאט מזיזים אותו  
גם מגבלות של ביטחון מידע שהן קצת (;  רס"ן מומחה תוכןהצידה" )  "באופן כללי אנחנו קצת מאחור בצבא ויש לנו 

מוגזמות בעייני. אז נאמר שכל פעם שיצאתי לאזרחות, בסיפור האישי שלי, אני "מדביק טכנולוגיה", אני שם ביוטיוב  
איזה יופי, איזה מדהים, איפה   "טכנולוגיה" וכל הזמן מתחיל לראות סרטונים כדי להדביק את הפער וכל הזמן אומר וואו

"אנחנו רחוקים משם. אנחנו מאוד רחוקים משם. היום אנחנו לא בהכרח מצליחים  (;  אל"מאנחנו, חבל שהצבא לא כזה" ) 
(; "הטכנולוגיה בעולם רצה ומתקדמת מאוד מהר ויש המון גאדג'טים  )סא"ל מומחה תוכן  להעביר מייל מרשת לרשת"

ך לדעת לאמץ את הדברים שרלוונטיים אליו ולשפר את האנשים שלו בקצה ולהנגיש אותם  והמצאות מגניבות. הצבא צרי 
"זה היה מביך בעיני שצה"ל מתפאר בזה שהוא הולך    ;(סרןבדרך הכי קלה שיש. זה לא פשוט ואני חושב שיש עוד דרך" )

בתי ספר ואוניברסיטאות כבר  בסלולאר? זה משהו שקיים    moodleלהקים קמפוס דיגיטלי. כאילו מה, אתה הולך להקים  
  שנה. איזו התלהבות, אני ממש מתלהב....אני חושב שצה"ל עושה צעדי תינוק והוא צריך להיות הרבה יותר צנוע"   15

 . ( מומחה תוכן  )רס"ן
"בשטח וכל מה שקשור בצבא פרופר יש תחושה שאין התקדמות שהיא מהותית, לפחות ממה שאני מרגיש,    :למשל  4

שאנחנו מתאמנים איתו ולא במעטפת שאפשר להנגיש לחיילים ללוחמים בשטח ודיי מרגיש שאנחנו    לא באמל"ח, במה
(; "אני חושבת שיש המון פוטנציאל ושהצבא לא מממש אותו ולדעתי נמצא  סרןטיפה מאחור ומאתגרים את עצמנו"  )

ובתי, אני חושב שהצבא הרבה  "אני חושב שהצבא תג  (;רס"ן מומחית תוכןמכמה שבאמת יש לנצל" )  0.01%אפילו על  
 (. רס"ן מומחה תוכןיותר תגובתי ממה שהוא יוזם" ) 
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שמכירים את עבודת האגפים/זרועות הללו מקרוב והן ממפקדים שאינם מכירים את העבודה ממגע  

. ישיר אך מחזיקים בכל זאת בתפיסה כי 'איפשהו' בצבא, אך לא אצלם, מתקיימת מצוינות טכנולוגית 

הללו מסייעים לתחושה אופטימית בקרב מיעוט מהמפקדים שמאמין כי מתרחש שינוי חיובי    האיים

 .5התקדמותוישנה תקווה ל

קיימות  כך, המושג "טרנספורמציה דיגיטלית" מהווה עולם בפני עצמו בתוך צה"ל, משום של  בנוסף

אותה טרנספורמציה לגבי מהי  באופןהבנות שונות  ישיר בט"ד,   . בקרב מפקדים שאינם עוסקים 

אף התייחסו אליו ברתיעה מסוימת משום שהוא נתפס  חלקם נמצא שהם אינם מכירים את המושג ו

מעין משהו ש"הצבא" עוסק בו אבל אין לו קשר   –כמשהו שרחוק מהם ומהעיסוק היומיומי שלהם  

ידעו לתאר בפירוט שינויים טכנולוגיים מהותיים שהם  . בכל זאת,  6לדרג השטח חווים המפקדים 

אמצעי  כמפקדים של  טכנולוגית  בהתפתחות  שמדובר  הלחימה בין  לסביבת  שקשורים  ובין 7ם   ,

שמדובר בשינויים טכנולוגיים שמשפיעים על שגרה העבודה היומיומית. לעומתם, מומחי התוכן ידעו 

להגדיר ולהסביר את המושג ט"ד מנקודת מבטם, אך בתוך כך התגלה מנעד רחב של הבנות בנוגע 

היא ט"ד. כך למשל, תפיסתם של מומחי התוכן את השינויים הטכנולוגים, נעה בין שיח על    למה 

החברתיות  הוואטסאפ ועד    צמצום,  והרשתות  והשחורה,  האדומה  הרשת  איחוד  הצבאית,  הניירת 

מנקודות   שנובעות  המשמעויות  מגוון  למרות  הקרב.  בשדה  הלוחם  את  שיחליפו  מכונות  לפיתוח 

בארגו השונות  ולייעל  ן,  המבט  לקצר  השאיפה  הינו  ט"ד  של  התפיסות  לכל  המשותף  הבסיס 

 . 8תהליכים

 
יש    : למשל  5 איפה לשפר את הטכנולוגיה שלו....אני מאמין שכן  יודע במקומות הנכונים  "בינתיים נראה לי שהצבא 

"אני רואה    ;(סרןה" )התפתחות בכל מיני חילות שונים ולדעתי זה מעולה. אם תהיה התמדה לאורך השנים זה יהיה מעול
 . ( רס"ןאת הצבא הרבה יותר חזק בעוד כמה שנים. מאוד חזק ומשודרג, נראה טוב" )

 . ( סרן)  ""את צוחקת? את באמת חושבת שיצא לי לשמוע על זה?   :למשל  6
"כשאני גדלתי לא היו אמצעי שו"ב בצבא. היה קשר. היום יש לנו משיבי מיקום והיום אנחנו עובדים, אנחנו    :למשל  7

 "יכולים לראות כמעט כל אחד איפה הוא נמצא וזה שינוי דרסטי ממפה שכותבים עליה מיקומי כוחות לאמצעי שו"ב
ביותר זה המשואה... זה קפיצ; )סא"ל מומחה תוכן(  ה טכנולוגית מאוד טובה, זה אחת הקפיצות  "הדבר המשמעותי 

(; "אחד הדברים המרכזיים אני חושב שזה המשואה, זה לגמרי טכנולוגי. זה עזר אל"מהגדולות ביותר שהיו לצה"ל" )
  לניהול כוחות ולחימה. זה נראה מאוד פשוט וילדותי אבל היום יש משואה מטורפת עם הרבה אופציות והרבה אפשרויות" 

 . (סרן)
איך להעביר את הדברים מהר ובמינימום זמן, זה מה  .  "הכל היום רוצה ומתבקש להיות במדיה ואפליקציות  :למשל  8

(; "אם פעם אני הזנתי גני ילדים בבית, כאילו הייתי הולך מדפיס טפסים במשרד, ממלא בבית נגיד  סא"ל ) שלדעתי קורה" 
ליש והוא היה מזין את זה במערכות ושומר את הטפסים  עם אשתי, מחתים את האחראית על החינוך, מחזיר את זה לש

לאיזו שהיא תקופה, אז היום לא. אתה ממלא הכל בנייד שלך או במחשב בבית, מצלם את הטופס ומצרף אותו ושולח  
"תהליכים שעוברים לדיגיטל, הארכת שירות, טופס טיולים, כל מיני טפסים, כל מיני   ;(רס"ן מומחה תוכןונגמר הסיפור" )
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בהתאם לשונות בביטויים והמשמעויות של ט"ד, נמצאה גם שונות בנוגע למחולל את הט"ד בצבא. 

בהקשר זה באו לידי ביטוי נקודות מבט מגוונות של המפקדים בנוגע לסיפור הבריאה של תחום הט"ד  

והפרשנות על הכוחות המושכים לקידום תהליכי הט"ד. נקודת מבט אחת תופסת את העולם בצה"ל,  

האזרחי ככזה שהשפיע על הצבא וחולל את הט"ד, בהמשך לנרטיב לפיו הצבא נמצא במרדף אחרי  

האזרחי ואטרקטיבי   העולם  רלוונטי  ארגון  להישאר  מרצונו  שמאמינה 9כחלק  זוהי תפיסה  כלומר,   .

תפיסה שנייה גם כן מפנה את נקודת המבט מתוך    הם אלה שחוללו את המהלך.  םכוחות חיצוניי ש

 הארגון כלפי חוץ אך גורסת שהאויב שמתקדם הוא שמאלץ את המערכת לעבור את השינוי הדיגיטלי. 

הם אלה שיצרו את התנועה שהשפיעה על כלל   –  מלמטה  –גורסת שהמשרתים    שלישיתתפיסה  

מתייחס10המערכת  אחרת  ל. תפיסה  הרמטכ"לת  לו(  רוח  שמלוות  מעשיות  הרוח   )ופעולות  בתור 

 שמחלחלת מטה ומניעה את התהליכים.  

שב באופן  רבה  שונות  שישנה  להתרשם  ניתן  כן  השיקולים אם  את  ומפרשים  מבינים  המפקדים  ו 

בין שיקולים אופרטיביים עד כדי אסטרטגיים   . השיקולים שסומנו נעיםשהובילו לעיסוק בתחום הט"ד

, יתכן כי התפיסה  ובפני עצמ רןא מסקושה  למגוון. מעבר 11לבין שיקולים ארגוניים עד כדי מנהלתיים 

 
)רס"ן    ברים ותהליכים עוברים מניירת לנייד במטרה גם לקצר את התהליכים, לייעל אותם ולעשות אותם יותר פשוטים"ד

ותעשה את    מומחה תוכן(. דברים שבכלל לא תצטרכי לקבל בהם החלטה. מכונה תחליט בשבילך  "תארי לך שיהיו 
ברים שבאמת בהם צריך בן אדם שיקבל  ההחלטה הרבה יותר טוב ממך. את תצטרכי כמפקדת לקבל החלטה רק בד 

(; "אני יכול להגיד לך שאני רואה בעתיד, צבא  סא"ל מומחה תוכןהחלטה, אבל יש דברים שמכונה עושה את זה מעולה" )
של רובוטים. אני רואה פחות אדם בקצה שמקבל החלטות כי הסבירות שאתה תקבל החלטה שגויה היא יותר גבוה  

(; "כשמכירים מה  רס"ןה מכניס לה את הנתונים הנכונים אז זה הולך לשם בוודאות" ) ממכונה כזו או אחרת אם את
הטכנולוגיה מסוגלת לעשות ושהמערכות מסוגלות להסתכל על הרבה יותר מידע ממה שאדם מסוגל ולקבל החלטות  

ות לביצוע פעולות  אתה רוצה להעביר כמה שיותר סמכ  -בקצבים והספקים הרבה יותר גבוהים מהאדם, ובדיוק גבוה יותר 
 . (רס"ן מומחה תוכןלמערכת ולהשאיר את האדם מבחוץ" )

"העולם האזרחי. העולם האזרחי התקדם בצורה, נגיד את זה ככה, עד שנות האלפיים המוסדות הצבאיים היו   : למשל 9
האזרחיים. במוסדות  גם  השינויים  את  שהובילו  את    אלו  מקדים  האזרחי  העולם  בערך  האלפיים  המוסדות  משנות 

(; " זה הבאז בחוץ, כולם מבינים את זה. מי  סא"ל מומחה תוכןהצבאיים.... אנחנו בפער עצום ממה שקורה באזרחות" ) 
שלא יהיה שם לא יהיה קיים בהרבה מובנים, בחוץ מי שלא הבין את זה לא יהיה לו פרנסה. בצבא מי שלא הבין את זה  

"אני חושב שזה משהו עמוק שקורה בכל החברה המערבית, גם   (;כן סא"ל מומחה תו)  לא יהיה רלוונטי בשדה הקרב"
 . (סרן"ל, ושהצבא גם עושה מאמצים בהתאם לאזרחות של "טוב אנחנו גם צריכים להשתנות ולהתקדם" ) בפורום מטכ

"אנשים סיגלו לעצמם הרבה שיטות חדשות, הם מצאו כל מיני פתרונות לדוגמא לדבר בוואטסאפ או בטלגרם  :  למשל  10
  ; (רס"ן מומחה תוכןו בזון או בכל מיני דברים כאלה וכל מיני דברים אפילו ג'ימייל שהוא אזרחי וזה סוג של תחליף צבאי" ) א

  מהלך שת, סתם דוגמא קלאסית, פעם בשביל להבין  ר"זה גורם לאנשים להבין שהם רוצים את הרשת והם רוצים לחיות ב 
מר מה, באמת עבדנו ככה? אז כן, עד לא מזמן באמת היינו עובדים  ואו  קרב זה היה מסובך....ואז אתה מסתכל אחורה

ושחייבים לעבוד אחרת. חייבים לעבוד עם   אי אפשר להמשיך לעבוד ככה  ופתאום אנשים התחילו להבין שזהו  ככה 
 (  סא"ל מומחה תוכן)  היכולות הקיימות"

הגבולות של פיקוד צפון הבינו שיש שינוי תפיסתי בעבודה  "שינוי תפיסתי בעולם האופרטיבי של הצבא, בהגנת    : למשל  11
"אז את שואלת מה הניע את זה? העולם התקדם. העולם הופך להיות עולם של ידע,  ;  (רס"ן המשותפת בין הגורמים" )

 ( רס"ן מומחה תוכןעולם דיגיטלי... העולם התקדם וגם צה"ל צריך להתקדם" )
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השונה של המחולל של התהליך מייצרת גם חיבור שונה של המפקד לצורך או ההכרח או המוטיבציה 

 מוטיבציה שלו כמפקד במערכת לעסוק בכך. ה  –של הארגון לעסוק בט"ד, וכפועל יוצא מכך 

למרות שמפקדים יודעים לסמן את שינויים טכנולוגיים רבי משמעות שחלו בצבא בשנים האחרונות, 

ובעל מסוגלות לבצע טרנספורמציה    הם מחזיקים ברובם בתפיסה צינית של צה"ל כצבא טכנולוגי

שדיגיטלית מכך  עולה  עיוורו.  בנקודות  מאופיינים  שבו  המפקדים  האופן  בין  פער  שמייצרות  ן 

פקטו לבין המרחק שהם חשים אל מול המושג ט"ד  -ארגון משפיעה על תפקידם דהבהטכנולוגיה  

זוהי   . תטכנולוגי מתקדם מבחינה  אינו  שובכלל האופן שבו הם תופסים את הארגון הצבאי, כארגון  

שמתרחשים בצבא, דרך הבנה  נקודה משמעותית לצורך החיבור של מפקדים למהלכי הט"ד השונים  

 מדויקת של הלך הרוח הנוכחי של המפקדים ובע"ת בשטח. 

 

 הטכנולוגיה מהירה, הצבא פחות( 2

אחד האתגרים של הצבא ושל   עלה  כהמשך ישיר לתימה של צה"ל כצבא טכנולוגי )בסימן שאלה(, 

קצב שהוא איטי באופן יחסי   –קצב הפיתוח וההתקדמות הטכנולוגית בצה"ל לנוגע אשר המפקדים 

. שוב ושוב עלתה תחושת התסכול בקרב המפקדים שגם אם פועלים לצרכים הדינאמיים של השטח

כאשר   מסוים,  פיתוח  של לצורך  בהקשר  )בעיקר  רלוונטי  אינו  כבר  הוא  לעיתים  לשטח  מגיע  הוא 

נובע בעיקרו מתוך תחושה שאין פתרון קל או בכלל פתרון למצב    התסכול  .אמצעי לחימה אך לא רק(

 .  הזה והצבא במובן מסוים נידון למרדף התמידי אחרי הזנב של עצמו 

 הקשרים פנים וחוץ צה"ליים:  בעיקר בשלושה הקצב האיטי עלה 

ואל מול אויב שגם הוא חותר    לחימה מתמדתראשית, ההבנה שצה"ל פועל בתוך הקשר של   .1

. כך, הצבא לא יכול לפתח טכנולוגיה "בנחת" או בריק ולבצע ט"ד 12טכנולוגית  להתקדמות

 ללא עיסוק מתמיד בשמירה על כשירות )"מוכנות בצד השתנות"(. 

 
שאנחנו מתקדמים ואנחנו נהיים יותר טכנולוגיים ויותר תלותיים במערכות אז    למשל: "אנחנו לא לבד בעולם, ז"א כמו  12

 (  רס"ן מומחה תוכן יש גם צד שני איפשהו אויב או יריב שבודק אותנו ומבין איפה יש יותר נקודות תורפה" )
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הוא   .2 כללי עבודה    ארגון ממשלתישנית, צה"ל  ברורים,  לפעולה תחת תקנים  אשר מחויב 

פעם   לא  ומאריכות  מסרבלות  חשיבותן,  בצד  אשר,  ואחרות  כאלה  מנהלתיות  ופרוצדורות 

 . 13תהליכי עבודה 

פער גדול אל מול נקודת פתיחה  שלישית, עולה קושי סביב התחושה שכרגע הצבא נמצא ב  .3

הט"ד את  להתחיל  אפשר  שממנה  חלק סבירה  שכרגע  היא  הרווחת  התפיסה  כלומר,   .

שנות שאם יש עניין לעשות שינוי בתחום מסוים זה גוזר וי ממהמערכות הצה"ליות הן כל כך 

אינספור שינויים ותיקונים שצריך לבצע לפני כן כדי שיהיה בסיס איתן ממנו אפשר לצאת 

ר שמחייב טיפול לדרך. כך, עולה התחושה שכל דבר שנוגעים בו פתאום מעורר משהו אח

,  ונוצר מעין מעגל של תסכול וקושי עד כדי הבנה שאולי לא כדאי "להעיר את הדב משנתו"

 .14במובן שעדיף לפעול בטלאי על טלאי משום שעבודת עומק היא פשוט מורכבת מידי 

מכך הצבא אינו תואם את  ,  של המפקדים כמפקדיםתחושת המבוכה  תחת התימה הזו עלתה גם  

לצבא    האזרחיהסטנדרט   בקרב   כמו גםשמייצר סט ציפיות מסוים בקרב המלש"בים שמתגייסים 

. מהמפקדים עלתה ההבנה שהמתגייסים לצבא  שחיים דיגיטל בחיים שמחוץ לצבא  משרתי הקבע

פילו לא  חווים מעין "הלם תרבות" שנובע גם מכך שהם נדרשים לחזור אחורה בזמן )לתקופה שהם א

זוכרים( ובה ההתנהלות היא דרך ניירת, דורשת נסיעות והגעה פיזית לצורך ביצוע פעולות מנהלתיות 

המבוכה שעולה מהמפקדים נובעת מההזדהות שלהם עם    שאינן מתאפשרות מהטלפון האישי ועוד.

 מייצגים של המערכת מול משתמש הקצה, כאשר זו אינה הולמת  היותם  המערכת הצבאית כמו גם

 סטנדרט שהוא לעיתים מובן מאליו במקומות אחרים.  

בנוגע ליכולת צה"ל לקדם ט"ד. התהליכים הארגוניים    תחושת ספק  בקרב המפקדים   כל אלה מייצרים

גם    ךוהתשומות הרבות שמוקדשות לקידום ט"ד הם מצד אחד סימן לרצינות ולמחויבות המערכת, א

 
קורה? הצבא    למשל: "ההבנה שיש, שאנחנו בסוג של מרתון סביב עצמנו כדי לעמוד בקצב הפיתוח הטכנולוגי כי מה  13

רוצה להביא מחשב מסוג חדש, הוא בא ועושה את הבדיקה ועד שעושים את ההתאמות וההצפנות ופה ושם זה כבר  
" אני מעריך שהצבא    ;(רס"ן)   "נהיה מחשב מדגם מאוד מאוד ישן כי הטכנולוגיה מתקדמת בקצב שקשה מאוד לעמוד בה

 (   ס"ןרוד מאוד מסווג וזה לא בתפוצה רחבה" ) פתחים אז הכל מאתלעולם יהיה מאחורה. גם אם אנחנו מ
למשל: "המערכות מיושנות, לא רלוונטיות למה שאני צריך ובגלל זה אנחנו מפתחים מלא אפליקציות של צה"ל. אז    14

  UX-ח ב"בצד של התפעול אנחנו רק בשנה האחרונה הגוף שלי שהוא גוף של הפעלת כוח החליט לשים מיליון וחצי ש
 ( סא"ל מומחה תוכןשתביני, עד כמה אנחנו מתוסכלים מאיך שזה נראה ועובד" )
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שזהו הגורם המעכב המשמעותי   –קרטיה וסרבול  משלבים בתוכם באופן אינהרנטי מורכבות, בירו

 ביותר של ט"ד לתפיסת המפקדים.

בהקשר זה ראוי לציין אופטימיות מסוימת שעלתה בשלבים האחרונים של ביצוע המחקר, בתקופת  

של   הראשון  הבריאותי  COVID-19הגל  המשבר  ובעולם,  בארץ  רבים  במקומות  שקרה  כפי   .

הפיל   הנגיף  עם  ט"ד בהתמודדות  ומהלכי  הארגוניים,  והאילוצים  התרבותיים  מהחסמים  הרבה 

משמעותיים התאפשרו בתקופה זו. כך למשל, העבודה מרחוק אשר צוברת תאוצה בעולם העבודה,  

. מגיפת הקורונה יצרה שינויים זמניים בנורמות COVID-19-נכנסה בזעיר אנפין גם לצה"ל "בזכות" ה 

 . 15ועים ברמה הצהל"ית באופן בו השימוש באמצעי תקשורת מרחוק וייתכן כי אלו יהפכו לשינויים קב

 

 הטכנולוגיה משנה את המפקד?( 3

מפנים גם את המבט אליהם פנימה ובוחנים  בתוך הטרנספורמציה של הצבא כמערכת, המפקדים  

כמפקדים  לעבור  נדרשים  שהם  הטרנספורמציה  לעצמם את  בנוגע  המפקדים  של  התפיסות   .

כמובן ת בדיאלוג עם האופן שבו הם תופסים את המערכת כולה וונמצא  ותחושת המסוגלות שלהם

 יש קשר בין השניים.  ש

ביסוד הטרנספורמציה הדיגיטלית ישנם היבטים שמאתגרים את התרבות הצבאית הקלאסית, כגון, 

וניתנת חשיבות פיקוד מקרוב סינכרונית, פיקוד מרחוק ועוד. התרבות הצבאית נשענת על -פעולה א

מירבית לשיח "פנים אל פנים" ולעבודה במרחב פיזי משותף אל מול הוירטואלי. ניכר כי התקשורת  

בלבול בקרב  שנ הגבולות, גם מייצרת  להיותה מטשטשת את  הוירטואליים, מעבר  וצרת במרחבים 

 .16מפקדים

 
אזרחות יש לי חבר טוב שמגייס אנשים לחברה דרך שיחות ווידאו  ב  –היום לפעמים הם מרימים גבה, ולהבדיל  "למשל:    15

;  (סא"ל מומחה תוכן צהל" )וחותם איתם אפילו על משכורות בוודיאו והכל קורה וירטואלית, וזה משהו שיכול גם לקרות ב
אז יש בזה    'פקוד ובין אם זה מפקד בכיר ומפקד זוטרואני רוצה להסתכל לאנשים שלי בעיניים בין אם זה מפקד  '"אמרו לי  

רס"ן מומחה  משהו שאני חושב שהוא טיפה ישתנה גם שיתחילו להבין עכשיו שדיונים יהיו פחות פיזיים ויותר דיגיטליים " ) 
    (תוכן

"אני חושב שלפעמים מפקדים שוכחים איך לפקד, באומץ הפיקודי. אני כבר לא יודע לבוא, נניח את חיילת  :  למשל  16
עניין   יש  אנשים.  לראיין  או  בפרצוף,  האמת  את  לך  ולהגיד  בעיניים  להסתכל  שיחה קשה.  איתך  ולעשות  לבוא  שלי, 

לשמוע את הטונציה שלך באופן מדויק ואת תנועות העיניים  כשאנחנו עושים ישיבה ואני יכול לראות תנועות גוף ואני יכול  
מאשר עכשיו לעשות    70-לפעמים עדיף לעשות את הראיון כמו איזה בוק משנות ה  אני יכול לקבל מסרים יותר מדויקים.
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מפקד מתעצבים  - יחסי פקודמשום ש  , בין היתרמסוים  הפיקוד עובר שינוי התפיסה הרווחת היא ש

יחסי הכוחות בין המפקדים לפקודים משתנים לאור זאת שהידע כבר אינו נמצא  באופן אחר כולו . 

אפילו אלה שהתגייסו לאחרונה לצבא, יכולים להיות בעלי ידע,   – ם  הפקודי  אצל  אצל המפקד אלא גם 

אוריינות טכנולוגית ויכולות למידה גבוהות משל המפקד הותיק. זאת ועוד, בהקשר הטכנולוגי הותק 

. נראה של המפקד )"הפז"ם"( אשר בהקשרים כה רבים מהווה את מקור כוחו, הופך דווקא למכשול

 .17פערי הדורות מתחדדים והמרחק גדלמתגבשת פרדיגמה אודות כך ש בקרב המפקדים כי

זאת,   בשינוי  ש  מפקדים  ישנםבצד  מבחינים  הפיקודייםבהתארגנות    מהותי לא  כך ,  היחסים 

עדיין צריך את להחזיק בידיו את המושכות, ולהיות   המפקדשההיררכיה בין המפקד לפקוד נשמרת ו

בקרב מרבית  .  הן אל מול פונקציות נוספות בשטח והן אל מול הטכנולוגיה  –  בעל השליטה וההובלה 

האתוס הצבאי של המפקד שנשאר מלפנים עדיין נוכח, אולם כעת הוא המפקדים רווחת ההסכמה ש

  .18יכולות כדי להתמודד שכלול והדבר מצריך נעזר בטכנולוגיה

, עולה כי המפקדים גורסים שהם בהחלט נדרשים לכך בעת  אימוץ יכולות ומיומנויות חדשותמבחינת  

מבע"ת  הזו סיוע  דרך  בסיסית,  טכנולוגית  הבנה  ללא  להסתדר  עוד  יכלו  בעבר  אשר  מפקדים   .

אחרת   או  כזו  במידה  בקיאים,  בעצמם  להיות  כעת  נדרשים  ובתהליכים בסביבתם,  במערכות 

ש הברורה  ההבנה  קיימת  המפקדים  בקרב  משתנההטכנולוגיים.  היכולות    משהו  סט  מבחינת 

 , גם אם הם אינם יודעים לשיים זאת תחת הכותרת של ט"ד. הדיגיטליות הנדרשות מהם

במבט פנימה על עצמם, עולה מהמפקדים כי מאמינים שהם נדרשים להתפנות מעיסוקם היום יומי 

והטמעה   מידע  משימות,  לניהול  לכלים  נדרשים  הם  וכי  בטרנספורמציה  ספציפית  להתמקד  כדי 

 
עה, אני  "היום השיחה, אין אפילו שיחת טלפון, עזבי פנים מול פנים, היום זה בהוד;  (רס"ןדברים באמצעות הטכנולוגיה" ) 

 ( סרןלא מביע רגש, אני לא משמיע טון, כלום, כלום ושום דבר וזה גורם לבלבול מוחלט" )
נדרש ממני לדבר עם חיילים בדיגיטל. אני לא כזה טוב בזה ומי שלא טוב בזה מפסיד קצת, בהיבט הפיקוד    למשל:  17

השתמש בכלים הדיגיטלים הכי פשוטים  "מפקד שלא יודע ל  )רס"ן מומחה תוכן(;  ובהיבט השיווק. אני מרגיש את זה"
החברתיות ולא נמצא שם הוא גם לא מבין מה    הרשתותשיש לא קשור כבר למערכות הכי פשוטות שיש ולא מבין את  

"הקושי שלי היום הוא לדבר את השפה שלהם ולהבין שניה מה הם חווים  ;  (רס"ן מומחה תוכןקורה אצל הפקודים שלו" )
 ( רס"ןבחיים" )   ומרגישים, מה הצרות שלהם

למשל: "אני לא חושב שמשהו הולך לאיבוד אבל בהכרח משתנה ואל מול ההשתנות של זה אנחנו צריכים להתאים    18
 )סרן(   "אני לא חושב שהטכנולוגיה תשנה את ההיררכיה ואם כן זו תהיה טעות";  (רס"ןאת עצמנו" )
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.  שפת הדיגיטלהרי היא    –  רכישת שפה חדשהבהתאם לכך, הם נדרשים ל.  19והדרכה של מערכות

חרת, היא שפה נרכשת ומתפתחת. כלומר, גם לאחר הלמידה הראשונית יש  השפה, ככל שפה א

את   השפה.  של  המשתנה  הסלנג  או  הניואנסים  את  ללמוד  כדי  קבוע  באופן  השפה  בתרגול  צורך 

שפת הדיגיטל היא השפה הזו המפקדים נדרשים ליישם במפגש עם כל סיטואציה פיקודית רלוונטית.  

האתגר הוא  חלק מה של מערכות ושל אפשרויות טכנולוגיות וזוהי שפ –למעשה שפה שכבר קיימת 

האפשרויות הטמונות  ו  של הטכנולוגיה   היכולת של המפקדים להמשיך ללמוד ולהבין את ההשתנות

הדיגיטל    .20בה  שפת  את  ליישם  רכשו   מפקדיםכדי  אשר  קודמות  מיומנויות  לאותן  נדרשים  עדיין 

למשל,  כמפקדיםבתפקידם   כך  ולאנשים  מודעות.  אם   לסביבה  גם  משמעותית,  להיות  ממשיכה 

   מצעים דיגיטליים.לא עוברתהתקשורת 

אלא   'רע'או    'טוב' במושגים של    האמצעים הדיגיטליים השפעות  תופסים את   בהכרח  המפקדים אינם

הדיגיטל מאתגר את המפקד, דוחף אותו לשכלל יכולות ולהשתפר,    .'שונה'ך כאל  שהם מתייחסים לכ

 . 21הוא אינו משנה באופן מהותי את יכולות הליבה של הפיקוד אף כי

אצל    המהירהקצב   גם  וכך  מתמדת  בלמידה  להיות  האנושות  כלל  את  מצריך  הטכנולוגיה  של 

חוזרת בקרב  המפקדים; לצד הטענה כי צה"ל מתקדם באיטיות אל מול קצב ההתקדמות הטכנולוגית,  

התקדמות  ה   המפקדים עקב  שנדרשים  להתעדכן  וההכרח  המתמדת  הלמידה  אתגר  בדבר  טענה 

  .22המערכות וצורך בהכשרה בהיבטים אלו , למידת הטכנולוגיה, מרדף אחר הידע

 

 
אשמח שמישהו יבוא ויגיד לי שמע, אתה מנהל מערכת של "לי חסר מידע, הטמעה והדרכה של מערכות. אני  למשל:    19

זמן ומסגרת. אם תינתן מסגרת ספציפית    חסר לי  "בעיקר  (;אל"מאיש וזו מערכת מצוינת ובוא תשתמש בה" )  3000
"חסר  ; (רס"ן מומחה תוכןלטרנספורמציה, אתה אתה ואתה מתעסקים בפרויקט הזה בנושא כזה וכזה זה היה עוזר". )

טוב לדעת על תפוקות והספקים גם שלי וגם של יחידות אחרות כדי ללמוד על זה,    BIניהול משימות, חסר לי  לי כלים ל
 ( רס"ן מומחה תוכן)  "חסרים לי כלים לעבודה משותפת כמו גוגל דוקס. חסרים לי כלים לאיחזור מידע של מידע מהונדס

ושפה של אפשרויות  למשל: "מה שמאתגר את המפקדים זה השפה החדשה שנוצרה שהיא ש  20 פה של מערכות 
)רס"ן מומחה    טכנולוגיות והאתגר הזה הוא היכולת של המפקדים להמשיך ללמוד ולהבין רגע מה קורה בתוך העולם הזה"

   תוכן(;
למשל: "זה כלי שהוא עוזר לנו יותר מאשר הוא מעיק עלינו, צריך להבין שזה חלק מהסיפור של ההשתנות ולהבין מתי    21

הוא שולח הודעה, מתי טלפון, בוואטסאפ לא תמיד מצליח להבין אם הוא עצבני או ציני או מרוגז... אינטליגנציה רגשית  
 (. רס"ן מומחה תכןזה באמת חשוב" ) 

  ; (סא"ל מומחה תוכן ת להתעדכן כל הזמן מה קורה מסביב, כי זה לא מגיע בדחיפה, צריך למשוך את זה" )"לנסולמשל:    22
"האתגרים הם הנגשה ולעמוד בקצב, זה תמיד סביב זה ולהטמיע את זה באוכלוסיית הפיקוד כדי שאנחנו נוכל להטמיע  

   )רס"ן מומחה תוכן(  את זה לחיילים בקצה"
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 דיון והמלצות 

"בשלוש השנים החולפות התפתחו מאוד חליפות המגן ואמצעים מאגברים לאדם, כמו למשל שלד  

חיצוני תומך, והמוצרים האלו הולכים ונהיים חיוניים לשימור רלוונטיות האדם בשדה הקרב. פיתחנו 

להגיב באופן אינסטינקטיבי לתהליכי החשיבה של אדם. החליפה  ציוד לחימה עם חיישנים, שמסוגל 

ולא הביצועים המשותפים של  רזמן משתפ  ךרולומדת את ההתנהגות והתגובות של אותו אדם,  ים 

שניהם... המשכנו לפתח את המפקד האנדרואיד והיום יש לנו כבר אלוף מכהן... מי היה מאמין שנגיע  

, מאת ניקולס 148, עמ'  2034מציה הדיגיטלית, תיאור של שנת  לכך" )מתוך: יומן מסע אל הטרנספור

 . בנדורק(

שנה אל עבר הט"ד    15-כונמשך    2026שמתחיל בשנת  בנדורק מסע היפותטי  סא"ל  בספרו מתאר  

אנחנו נמצאים כעת בתחילתו של המסע הזה, ואפשר רק לדמיין אם סופו יהיה כפי שעולה   בצה"ל.

 .בתכלית יה שונה מהציטוט לעיל או שמא העתיד יה 

לפתח ידע יישומי ועדכני אודות הטרנספורמציה הדיגיטלית תוך בחינת    הייתה   הנוכחי  ת המחקרמטר

  שלוש נגזרותיה המנהיגותיות בקרב מפקדים בצה"ל. ניתוח התוכן שנעשה על בסיס הראיונות חשף  

הצבאית.ה תמות   ועל המנהיגות  הדיגיטלית על הפיקוד   נוגעות בהיבטיי השפעת הטרנספורמציה 

  זהו המצב הנתון כפי שעולה מעבודת מחקר זו.   –ות שעלו במחקר  מציג את התימות העיקרי  3איור  

המרכזיות של המפקדים כלפי הט"ד    תפיסותשתי התימות במעגל ההיקפי של האיור מציגות את ה 

והן למעשה מהוות את   . בתוכן מתקיים המעגל  ההקשר התפיסתי שבתוכו המפקד פועלבצה"ל, 

ו הטכנולוגית או זהותו כמוביל טכנולוגיה בארגון.  הפנימי שכולל את תפיסות המפקד בנוגע לזהות

ידע  כולל ממשק בין מיומנויות וכישורים שהמפקד צריך לרכוש )תחת הכותרת של "המעגל הפנימי  

"( לבין האופן שבו השינויים הדיגיטליים משפיעים על היחסים של המפקד עם פקודיו )למשל,  דיגיטלי

 (.ההבנה שהידע לא נמצא כולו אצל המפקד ועוד, בהקשר הדגשת הפערים הבין דוריים
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 ההקשר התפיסתי של המפקדים את הטכנולוגיה ומשמעויות עבורם   –: ממצאי המחקר 3איור 

 

 

 

 

 

 

 

תימה ראשונה גילתה שהתפיסה הרווחת היא שצה"ל כבר אינו נמצא בחזית הטכנולוגיה כפי שהיה 

לטרנספורמציה מנקודת פתיחה לא טובה והוא נדרש לפעול  . כך, התחושה היא שצה"ל יוצא  בעבר

עסקה בגורמים המעכבים הקיימים במערכת הצבאית אשר   ; תימה שניה כדי להשלים פער משמעותי

קיומה של הט"ד את  ו מלמדשתי התימות הראשונות  .  מקשים על  ת על התפיסה של המפקדים 

; תימה שלישית ואחרונה העלתה אל תפקידם הפיקודי אל מול השינוי הארגוני העמוק המתחולל

פני השטח את הדילמות והשאלות של המפקדים סביב האופן שבו הט"ד משפיעה עליהם ובכלל 

 . על המנהיגות בצבא 

יכולות   מחייבת  גם  ולכן  מהיר  בקצב  המשתנה  כזו  היא  ביסודה  הדיגיטלית  הטרנספורמציה 

איטי לעיתים  ה יה לבין קצב התקדמות  אדפטיביות. הדיסוננס בין הקצב המהיר של שינוי הטכנולוג

סביב מגבלות של תשתית ושל  גם  יוצר תסכול בקרב המפקדים. התסכול נסוב    של הארגון הצבאי

גיל )טרם  -בר.  "דהתקדמות הטחוסר באספקת ציוד טכנולוגי, אשר מונע או לכל הפחות מעכב את  

של   השונים  ההתקדמות  קצבי  בין  הפער  את  מסמן  שמפורסם(  ההשתנות  המימדים  על  שפיעים 

קצב  את  הולם  אינו  אשר  ביותר  המהיר  בקצב  המשתנה  היא  הטכנולוגיה  בארגון.  הטכנולוגית 

השינויים של תפיסות האנשים, התרבות והתהליכים הארגוניים, והמדיניות הארגונית. כך, תהליך  

 הטרנספורמציה כולל בתוכה פער אינהרנטי של קצב והסתגלות.

להתגבר  יכולת הצבא לעשות שינוי אמיתי, לעמוד בקצב המהיר, ל בנוגע  ספקים עלה  מפקדה קרב ב

וכן  בע"ת  הצורך של  על   נות מחשבתיים שנמצאים באזורים קיבעולהתגבר על  בבעלות על המידע 
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יתכן שחלק מתפיסת הפער נובעת מהשוואה לא מייצגת של מפקדי צה"ל   מסוימים בתוך המערכת.

ואל מולה הם מנהלים את שיח   אל מול ארגונים אחרים. כלומר, הפרדיגמה שמחזיקים המפקדים 

הטכנולוגי צה"ל  הפער  סטארטשל  או  טכנולוגית  חברה  של  היא  כל -,  על  אחר  צבא  של  ולא  אפ 

בכך הכרוכות  ארה"ב:    המורכבויות  בצבא  ט"ד  מצב  הערכות   ,Steinlage, 2018; Tarraf)למשל 

2019).  

 העולות ממחקר זה: להלן עיקר ההמלצות 

 ותיאום צפיות ראלי ומתמשך  מערכתית הסברה .1

מערכתי  שינוי  היא  שט"ד  לכך  הדיגיטלית  הצלחת  הטכנולוגי,  - במקביל  טרנספורמציה 

אנושי  כוללת   בהיבט  הצורך  תפיסתי ובתוכו  מפקדים  שינוי  תפיסה   .של  שינוי  היבטיי 

במקביל והעשייה  השיח  ברמת  ו  , נמצאים  רחב  שיח  קידום  לט"ד   שוטףקרי  הקשור  בכל 

  קצב כמו גם תהליך תיאום ציפיות ראליות. כלומר, קיום שיח עם המפקדים על אודות    בצה"ל

של הפרויקטים    סיוםהאופן שבו תיראה נקודת השמתקיימים בתוכו ו  התיעדופיםהשינוי,  

חשוב  .  בתחוםנעשים  ש  קונקרטייםשינויים    הנכחה והצגת  לכך נדרשת  במקביל  השונים.

שאלה יתקיימו בכלל הסביבות הארגוניות, גם אלה אשר כוללות מפקדים שלא רואים את  

 הקשר בינם לבין מהלכי הט"ד הארגוניים. 

 ( אך נדרשות התאמות טרנספורמציה פיקודית)ט"ד אינה שווה ט"פ  .2

  תהליכים דיגיטליים משטיחים המנהיגות גם היא עוברת שינוי בעידן של שינויים דיגיטליים.  

את ההיררכיה, כאשר עם מיצוי מקסימלי של מרחב הלחימה הדיגיטלי, תפקידו של המפקד,  

 ך תהליאכן כי  עולה הן הטכנולוג והן הלוחם ישתנה באופן משמעותי. מתוך ניתוח הראיונות 

ההיררכיה מתערערת   , כאשר מחדהשינוי הדיגיטלי משפיע על הקשר בין המפקד לפקודיו 

  , ומאידך נראה כי פערי הדורות דווקא מתחדדים. מטשטשים הגבולות הפיקודיים  יוצא  כפועלו

הכוח הצורך להתבונן שוב במודל חמש מקורות  הידע מבוזר   –  ממצאים אלה מעלים את 

הכוח    בארגון מקורות  את  "לעדכן"  שנדרש  המפקד  אצל  בלעדי  באופן  נמצא  ואינו 

לבד אלא הופכת בהקשרים מסוימים ב Top-Downהמנהיגותיים שלו. המנהיגות כבר אינה 
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למנהיגות נזילה ומבוזרת יותר, הנותנת מקום רב יותר לפקודים, ומשלבת בין תהליכי למידה 

   . Bottom-Up-ו Top-Downשל 

ניתן לחלק את המיומנויות החדשות חדשות;    מיומנויות על המנהיגים לאמץ  בהתאם לכך,  

מתייחסות ליכולת להתקרב   "הרכות"קוגניטיביות. היכולות  ו"רכות"  באופן גס למיומנויות  

למידת   תוך  הדיגיטל"לפקודים  או  שפת  בסיטואציות  הדיגיטל  אינטליגנציית""  ויישומה   "

רלוונטיות, היכולת לרתום ולחבר את הפקודים לשינויים הדיגיטליים, וכן היכולת ללמוד את  

אפשר לומר כי   ין החיוניות שבהרפיה., לבפקודיםהאיזונים בין הצורך בשליטה ובהובלת ה 

במקביל, ומתוך ההבנה כי הידע נמצא בכל   שהמפקד נדרש ללמוד.  רגישות דיגיטליתזוהי  

מהיר   בקצב  ומשתנה  של    –מקום  ומהירה  מתמדת  למידה  יכולת  לאמץ  המפקד  על 

  ידע דיגיטליכאן הכוונה היא ל  ועוד.  מבוססות נתוניםטכנולוגיות חדשות, קבלת החלטות  

המיומנויות הללו אינן בהכרח 'חדשות' אלא שהן    שצריך להיות בסל הכלים של המפקד.

חדש או לחילופין הצורך ביישומן באינטראקציה הפיקודית גובר.    מסוים שהוא   כוללות גוון 

נסמכת היא  שעליה  והמסורת  הצבאית  המנהיגות  של  מהיסוד  בשינוי  מדובר  )קרי,    אין 

יכולות  , אלא שיש צורך  טרנספורמציה( אף למידה של  ולעיתים  יכולות קיימות,  בשכלול 

 חדשות ונוספות. 

לפקודיםתקשורת   מפקדים  וירטואליים    בין  במרחבים  המתקיימת הנוצרת  מזו  שונה  היא 

ובתוך כך נדרש    , מרחוק   הנהגה וניהול  יכולת  כוללת  בעת הזומנהיגות  ה   לכן.  יזבמרחב הפי

גם ללא שהות פיזית באותו מרחב    רתימת פקודיםהמפקד לפקודיו ופיתוח מערכת אמון בין  

 משותף.  

מתוך הבנות אלו, ניכר כי קיים הצורך בהכשרה תדירה למפקדים בזמנים קבועים. הכשרה 

זו תעסוק במתן כלים להתמודדות עם המציאות הדיגיטלית וה"דור הדיגיטלי". משום שהידע  

כה לכלול תוכן אך בעיקר מתן כלים ללמידה מתפתח באופן מהיר, הכשרה למפקדים צרי

 עצמית ומיומנויות לקבלת החלטות. 
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