
 
 

 מיפוי לפי סביבה ודרג  –מודלים לפיתוח מנהיגות  

מיפוי לפי סביבה ודרג" מסתיימת בימים האחרונים  –כתיבת חוברת "מודלים לפיתוח מנהיגות 

שלי בתפקיד מפקדת ביסל"ם. בעיני זהו הליך סמלי, כיוון שעבודת הפיתוח והמיפוי המוצגת 

 ותי בתפקיד. הנחה אמצפן שהבחוברת זו מביאה לידי ביטוי את הדירקטיבה ו

ביסל"ם כגוף מטכ"לי. כלומר, מרכז צה"לי המתמחה בפיתוח   עבודה זו נעשתה מתוך תפיסת

ידע תורתי, מחקרי ויישומי. ידע שמסייע למפקדים ולאנשי מדעי   –מנהיגות ומהווה מוקד ידע 

ההתנהגות בצה"ל לקדם תהליכי פיתוח מנהיגות צבאית על מנת לממש את הפוטנציאל  

 יגותי של המפקדים והמסגרות.המנה

בשיתוף אנשי מד"ה מהזרועות והאגפים השונים, ענף הדרכה בתוה"ד, אנשי  הליך המיפוי נעשה 

אקדמיה ומפקדים. תהליך זה משקף גם הוא את תפקידו של ביסל"ם כגוף מטה מקצועי שאמון  

 חיבורים.ה וסינרגי יצירתל "ייבוא" של ידע ממקומות שונים תוך הן על פיתוח ידע והן ע

דע האקדמי ולהכיר את ההתפתחות רש להיות בחזית היביסל"ם נד ,ות מוקד ידעעל מנת להו

אורתית המואצת בתחום המנהיגות ופיתוח המנהיגות לאור השינויים הגלובאליים בתחום  הת

  -החברתי והכלכלי, וכן השינויים במהות הסמכות, הכוח וההשפעה בחברה. ואכן כבר לפני יותר מ

וריה כי "הסתכלות על העולם ללא תיאוריה  שנה אמר לאונרדו דה וינצ'י בזכות חשיבות התיא 500

ההתפתחות בעולם המעשה. השינויים  קיימת זה כמו ללכת לים עם אונייה בלי הגה". נוסף לכך, 

במאפייני העימותים, כמו גם השינויים הטכנולוגיים, הארגוניים והחברתיים, מייצרים אתגרי 

השונות. אלו מתווספים לאתגרי  חדשים למפקדים בדרגות השונות ובסביבות הפעולה מנהיגות 

המנהיגות המסורתיים הנובעים מהצורך להוביל, לספק תכלית, כיוון והנעה להשגת המשימה  

נוכח ועל אף כל קושי. בהתאם לכך, בחוברת זו מובאים מודלים "מסורתיים" של מנהיגות ושל  

תאמות לאתגרי  ים חדשים המשקפים תפיסות חדשות של מנהיגות המופיתוח מנהיגות, לצד מודל

 המנהיגות בסביבות מורכבות. 

העיסוק התורתי בפיתוח מנהיגות צבאית מגלם בתוכו מתח בין הסדרה לבין הגמישות. מתח בין 

הסדרה דקדקנית המנחה ומכתיבה למפקדים תפיסות של מנהיגות ושל פיתוח מנהיגות, לבין  

רחב בחירה, מרחב לפיתוח  בסגנונו המנהיגותי האישי של המפקד ומייצר לו ממדריך המתחשב 

אישי. עבודה זו מביאה לידי ביטוי מתח זה. היא מגדירה באלו מודלים נכון להשתמש בתהליכי 

פיתוח מנהיגות בדרגות ובסביבות פעולה שונות, ובמקביל מייצרת גמישות ומרחב בחירה בין  

כי שילוב  שרים שונים של המנהיגות הצבאית. זאת מתוך הנחהמודלים וכלים המתאימים להק

 בין מודלים ייצר תהליך פיתוח מנהיגות שלם יותר. 

 נרגשת ממעמד סיום העבודה והתפקיד.

 קריאה מהנה והמשך למידה והתפתחות, 

 לימור גל , סא"ל 

 מפקדת ביסל"ם
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 מיפוי לפי סביבה ודרג  –מודלים לפיתוח מנהיגות  

 2016יולי |  דימנט-אלפיה ושרית שריפט ענבר, טובי יתשר, שירצקי עדי

 
 מטרה 

  הרלוונטיים מגוון של תיאוריות ומודלים  למפות  עיקריות. ראשית,    שתי מטרותלעבודה זו  

 כך מובאים שני סוגים של תיאוריות ומודלים:   בצה"ל. בתוך  תהליכי פיתוח מנהיגותל

 . למנהיגות ולפיתוח מנהיגות  ומודלים תיאוריות . א

ומודלי . ב פרקט תיאוריות  שמייצגים  ממם  הנדרשים  ויכולות  כלים  פקדים  יקות, 

השפעה, של פיתוח צוות, של   )כגון מודלים של  במימוש תהליכי המנהיגות שלהם 

 יצירת חוסן וכיוצא בזה(.  

מנהיגות    להסדירשנית,   פיתוח  תהליכי  של  שונים  בהקשרים  במודלים  השימוש  את 

הלחימה   )סביבת  לסביבה  בהתאם  בצה"ל  לדרג.  המתקיימים  ובהתאם  המטה(  וסביבת 

ובתוכם נתיב  האחודות    דרה מטכ"לי של נתיבי ההדרכה בהכשרותזאת כחלק מתהליך הס

   המנהיגות.

 ראציונל  

ודינמית פנים  רבת  מורכבת,  תופעה  הינה  ראשית,  מנהיגות  מובנים.  במספר  זאת   .

ומגוונים   רבים  עם אתגרים  מתמודדים  בפרט  צבאיים  ומנהיגים  בכלל  ובהתאם  מנהיגים 

שנית,   בתחומים שונים ורחבים של עשייה.  וריםלכך נדרשים מהם יכולות, מיומנויות וכיש

בתוכה פועלים מנהיגים מובילה גם לשינויים באתגרי    ,הסביבה הדינמית, המשתנה תדיר

מהם   המחייבים  חדשים  אתגרים  נוספים  המסורתיים  האתגרים  שלצד  כך  המנהיגות 

ולב  חדשים.  וכישורים  להקשרייכולות  בהתאם  ומשתנה  הקשרית  הינה  מנהיגות  ם  סוף, 

   הפעולה והדרג(. מסביבת  בעיקר נגזריםבארגון הצבאי ההקשרים השונים השונים )

לכך,   האקדמיבזיקה  הדעת  תחום  מנהיגות    והיישומי  גם  כך  הינו  על  ומתפתח  דינמי 

ה באופן שונה  כל תיאוריה מגדיר  תיאוריות רבות העוסקות במנהיגות. ניתן  למצואכיום ש

קצרה היריעה במסמך זה מלפרט את   .1ם של התופעה מנהיגות ומדגישה היבטים שוניאת ה 

במנהיגות   המסורתי  העיסוק  כי  לומר  ניתן  כללי  באופן  והתפתחותן.  התיאוריות  כל 

ויותר מכך, במנהיגות כתכונה )לרוב מולדת( של הפרט.   התמקד במנהיגות כשייכת לפרט 

חו תיאוריות  בהמשך התפת  כונות הנדרשות והמאפיינות מנהיגים.תיאוריות אלו עסקו בת 
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שהדגישו את מימד היחסים, בעיקר בין המנהיג למונהגיו והתמקדו בסגנונות של השפעה 

המדגישה גישה  עלתה  במקביל  הבנה    והנעה.  מתוך  המנהיגות  של  ההקשרי  ההיבט  את 

תיאוריות   גם  הקשר.  תלויית  לעולם  תהיה  אפקטיבית  התמקדו  שמנהיגות  עדיין  אלו 

עסק  אך  לפרט  כשייכת  והתאמתם  במנהיגות  מנהיגות  בסגנונות  ויותר  בתכונות  פחות  ו 

למצב או להקשר. בזיקה לכך גם התרבו המחקרים שעסק במונהגים וביחסים בין המנהיג  

למונהגיו. התפתחות תיאורטית נוספת שצוברת תאוצה בשנים האחרונות באה לידי ביטוי  

ב הרואות  האינטראקבגישות  מתוך  הנוצר  דינמי,  כתהליך  גם  פרטים  מנהיגות  בין  ציה 

תהליך   היא  אלא  לפרט  שייכת  בהכרח  אינה  מנהיגות  אלה  גישות  פי  על  בארגון.  שונים 

בארגון  שונים  אנשים  של  הגישות  משותף  את  המאתגרים  מושגים  לציין  ניתן  כך  בתוך   .

מנהיגות   הירואית,  פוסט  מנהיגות  כגון  מנהיגות  רשתית המסורתיות  מבוזרת,  מנהיגות   ,

 . 2הווה משותפת ומנהיגות מת

ת המנהיגות יש  עשעל מנת להבין ולהסביר את תופ   העמדה שעומדת בבסיס עבודה זו היא

  לבחון אותה מתוך משקפיים אנליטיים שונים ומתוך גישות ותיאוריות שונות למנהיגות. 

מניחות  תכל   וגישה  המייצגיאוריה  וטענות,  הגדרות  השקפה  מונחים,  על  ים  מסוימת 

 . המנהיגות 

וה הגישות  למנהיגותריבוי  ביחס  של  תיאוריות  ריבוי  גם  לפיתוח  ו  גישות  גוזר  מודלים 

. בעבודה זו  ברור אך מצומצם יותר ביסודו  מנהיגות. כל מודל מושתת על בסיס תיאורטי

עת  ב  בהמובאים תיאוריות ומודלים של מנהיגות ושל פיתוח מנהיגות. אלו גם אלו מהווים  

המנהיגות תופעת  על  להתבוננות  בתהליכים    שומייי  וכלי  כלי  )בעיקר  מנהיגות  לפיתוח 

   ממוסדים של פיתוח(.

מנהיגות לפיתוח  ממוקד    מספקים  המודלים  פרקטי  התיאורטיים  של  תרגום  עקרונות 

לכדי כלים יישומיים. תיאוריות המנהיגות מהווות בסיס לשיח ולחקירה אישית    הרחבים

המנהיגו פיתשל  לתהליכי  משמעותית  תשתית  מייצרים  הם  ובכך  מבוססי ת  מנהיגות  וח 

 רפלקסיה והתבוננות עצמית.  

כי   להדגיש  את  חשוב  זה  מוציאים  אינם  גם המודלים השונים,  וכך  השונות,  התיאוריות 

ועם זאת, בהקשרים שונים מוצע לבחור במודלים השונים   זה, אלא משלימים זה את זה.

תיאור על  לצרכים)המושתתים  שיתאים  באופן  שונות(  המפקדים  יות  לשל  אתגרים  , 

 .  שלהם  ליכולת הלמידהו שלהם, לעמדה המנטלית שלהם ביחס למנהיגותהפעולה  ולמרחב
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 בהם נעשה שימושלפיתוח מנהיגות    התיאורטיים  , כאמור, מפורטים המודליםבעבודה זו

ובעולם האזרחי. בצבאות זרים  היגות  בתהליכי פיתוח מנהניסיון היישומי  מתוך    בצה"ל, 

 חלוקה של המודלים לפי סביבת פעולה ודרג.  מוצעת שונים   במסגרות שונות ובהקשרים

)בזיקה להתפתחויות התיאורטיות    המודלים מחולקים לשלוש "קבוצות אב"באופן כללי,  

 בתחום המנהיגות(: 

 מודלים העוסקים במנהיג )בפרט(.  .1

 ה של המנהיג על המונהגים. מודלים העוסקים בפיקוד על מסגרת ובהשפע .2

במנה .3 העוסקים  ועוסקים  מודלים  המערכת  של  ברמה  המנהיגות  יגות  בין  בזיקה 

 . בתוכה פועלים מנהיגים  סביבהל הקשר ול

הנחות   שתי  זו  עבודה  של  בבבסיסה  זו  סותרות  לכאורהלסיכום,  עבודה  אחד,  מצד   .

ובסביבות פעולה    את השימוש במודלים לפיתוח מנהיגות בדרגים שונים  להסדירמבקשת  

ת בתהליכי  והנדרש  הדינמיות וגמישותשמר ולאפשר את  ל  ות שונות. מצד שני, אנו מבקש 

והדינמיות   אחד  מצד  )ההסדרה  הווקטורים  שני  בין  לחבר  מנת  על  מנהיגות.  פיתוח 

כלומר, יש להמשיך    "מסמך נושם".והגמישות מצד שני(, חשוב להדגיש כי מסמך זה הינו  

המודלים את  באמצע   ולעדכן  מנהיגות  פיתוח  ושל  מנהיגות  התעדכנשל  ולמידה  ות  ות 

הארגוני   ובשדה  )באקדמיה  אלו  דעת  תחומי  של  לכך,     –מתמדת  נוסף  והאזרחי(.  הצבאי 

זה   למפתחי המנהיגות  מאפשרמסמך  מפקדים    –  מרחב  הן  ההתנהגות  מדעי  אנשי    –הן 

מסוי   "לנוע" מודלים  מסוימים  במקרים  כי  ולהחליט  המודלים  גם בין  מתאימים  מים 

   במסמך. להקשרים שונים ממה שמוצג ומוצע

אנו   המתפתחת  מבקשות  בכך  המגמה  את  והיא  כיום  לממש  המנהיגות  פיתוח  בתחום 

ושילוב בין מודלים שונים לכדי    שיטות לפיתוח מנהיגותשל  חדשנות  במיקוד גדול יותר  

יותר  קיימות    או תכניות  אין מודליםזאת מתוך הנחה כי    .3תהליך פיתוח מנהיגות שלם 

גות הקולקטיבית הנדרשת למפגש עם העתיד המורכב ולכן  שיכולים לייצר את רמת המנהי

מגוונים   רעיונות  ומשלבים  חדשות  בגישות  מתנסים  ארגונים  במסגרתה  חדשנות.  נדרשת 

 בדרכים חדשות וחולקים את זה עם אחרים. 
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 עבודה  הנחות

  מוקד :  (, המסגרת והמערכת)הפרט   המנהיג  –  שלושה צירים של פיתוח מנהיגות .1

  ועד   המסגרת  פיתוח  דרך,  המנהיג  פיתוח  בין  נע  הפיתוח  יבתהליכ   ההתייחסות

  פיתוח   כולל  שלם  כתהליך,  מיטבי   מנהיגות  פיתוח.  בארגון   מנהיגות  לפיתוח

 . הללו  הצירים בשלושת

  להבחין   ניתן  כללי  באופן:  ומנהיגות כתהליך משותף  )המנהיג(  מנהיגות של הפרט .2

(:  מנהיגות  פיתוח  של  שונים  מודלים  נגזרים  מתוכן)   למנהיגות  ביחס  גישות  שתי  ןבי

  מיומנויות ,  הפרט   של  יכולת)  למנהיג   -  לפרט  כשייכת  למנהיגות   המתייחסת  גישה

מונהגיו  הו  מנהיגות   סגנון,  הפרט   של על  הפרט  של  וכיחידים   –שפעה  (  כקבוצה 

  בין   האינטראקציה  ךמתו  הנוצר  משותף  כתהליך  למנהיגות  המתייחסת  וגישה

 . פרטים 

  מאפייני ב  המתמקדים לכאלו   המודלים את לסווג  ניתן : המנהיג  פיתוחל בהתייחס  .3

  ואופני  המנהיג  בפעולת  המתמקדים  מודלים  לעומת  ונטיותיו  איכויותיו,  המנהיג

 . שלו המונהגים על השפעתו

.  פיתוח  של שונים  צירים יודגשו  שונים בהקשרים :  פיתוח מנהיגות מותאם להקשר .4

  פעול   בתוכו   להקשר  בהתאם  משתנה)  הקשרית  הינה  מנהיגות  כי  ההנחה  לאור  זאת 

  להיות   צריכים)  הקשריים  הינם  המנהיגות  פיתוח   תהליכי  גם  ולכן (  המנהיג 

 (. המנהיגות  מתקיימת בתוכו להקשר מותאמים

מנהיגות .5 פיתוח  בתהליכי  העתי    לקחת   יש  מנהיגות  פיתוח  בתהליכי:  ההקשר 

ממנהיגים    ביבהסה   השתנות  את  בחשבון הנדרשים  הכישורים  את  לכך  ובזיקה 

  למאפייני   מותאמים  להיות  צריכים  המודלים  לתוך   שנכנסים  התכנים,  לכן כיום.  

  פעולה )  עת  בכל  מפקדים  בפני  העומדים  המשתנים  ולאתגרים  הנוכחית  העת

רשתיתוודאית   לא,  מורכבת,  דינמית   בסביבה   של   כניסה,  במידע  ועמוסה  , 

 (.  ועוד ארגונים  של גבולות פיזור, ת חדשו טכנולוגיות

מסור  .6 חדשיםמודלים  מודלים  לצד  העתי,    :תיים  ההקשר  של  לחשיבותו  בזיקה 

  של   הגוברת  למורכבות  המתייחסים  מנהיגות  לפיתוח  מודלים  גם  מציעה  זו  ט"עמ

  ומודל  הסתגלותית   מנהיגות  של  מודל   כגון)   מפקדים  כיום  פועלים  בתוכה  הסביבה

  האתגרים   את  המבטאים"  מסורתיים"  מודלים  לצד,  זאת(.  רשתית   מנהיגות  של

,  בקרב   מנהיגות,  אנשים  ניהול-משימה  ניהול)  צבאיים  מנהיגים  של  הקלאסיים

 . 4( פקודים על עהפהש

 
  הנדרשים מנהיגות פיתוח כיווני ושל עתידיים אתגרים ושל הנוכחית בעת המנהיגות אתגרי של פירוט 4

  מרכז למנהיגות הרווארד".  -וח מנהיגות "כיוונים עתידיים לפית – 1' מס בנספח  ראו אלו לאתגרים בזיקה
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  מתקיימת   המנהיגות  תופעת  של  מיטבית  הבנה:  שימוש במגוון תיאוריות ומודלים .7

  מנהיגות   פיתוח  יליכבתה.  למנהיגות  שונות  וגישות  תיאוריות  דרך  התבוננות  ידי  על

  שונות   גישותתיאוריות ו  יםאהמבט   מודליםשל    בומשול   רחב  במגוון  שימוש  יעשה

 .  למנהיגות 

ומרחב .8   התיאוריות   שבין  חיבורמתוך    נעשה  משמעותי  מנהיגות  פיתוח:  גמישות 

  . למנהיגות   ביחס  המפקדים  מחזיקים   ןבה   האישיות  התפיסות  לבין  והמודלים

  לדרגים   בחלוקה"(  כלים  ארגז)"   מודלים  של  מגוון  מציעה  זו  ט" עמ,  לכך  בהתאם

  את   התואמים  מודלים  מספר  או   מודל   לבחור  ניתן  מתוכו  פעולה  סביבות ול

 . מפקדים  של האישיות התפיסות

 

על   וכן  מנהיגות  ופיתוח  המנהיגות  בתחום  ספרות  סקירת  על  מבוססת  זו  עבודה 

ובאגפי בזרועות  בצה"ל  בפיתוח מנהיגות  עם העוסקים  יועצים    –ם השוניםמפגשים 

יועצי מביסל"ם,  מנהיגות  הספר  לפיתוח  ובית  תוה"ד  ההתנהגות,  מדעי  ממערך  ם 

 לפיקוד ומנהיגות של הח"א. 

 

 מבנה החוברת 

 ( 44 -6 מודלים למנהיגות ולפיתוח מנהיגות )עמ'   – חלק ראשון •

 ( 81 – 45מודלים המייצגים פרקטיקות, כלים ויכולות מנהיגות )עמ'  – חלק שני •
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 חלק ראשון:

מודלים של מנהיגות   

 ופיתוח מנהיגות 
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 לפי דרג וסביבת פעולה   המודלים מיפוי   

 מודלים העוסקים במנהיג )מנהיגות הפרט(:  

 

 

 

 

 מונהגים )פיקוד על מסגרת(: ת מנהיג על  מודלים העוסקים בהשפע 

 

 עמוד  מיועד  למי מודל 

סביבת   דרג 

 פעולה 

 

  מנהיגות   של  מודל

   בקרב

 20 קרבית  ן ר ס - סג"ם

 24 קרבית  סגן  - סג"ם  הסריג הניהולי 

 מטה  סרן  - סג"ם

 26 כל הסביבות  רס"ן   - סרן הכלה  -הובלה 

 29 כל הסביבות  רס"ן  – סג"ם נהיגות מצבית מ

 הטווח המלא 

 

 31 קרבית   סא"ל   –רס"ן 

 ה  מט סא"ל  –סג"ם 

 34 כל הסביבות  סא"ל   5מנהיגות רמה 

 

 
למה צריך ללמד בכל דרג ועל איזה מודל צריך לבסס את תהליכי פיתוח המיפוי מתייחס  –דרג ביחס ל 5

שימוש בפיתוח   נעשהולא למה המפקדים נדרשים להכיר. בהתאם לכך, ישנם מודלים בהם לא  המנהיגות
ים  תהליכי פיתוח קודמואלו אמורים להכיר אותם מהכשרות דרגים בכירים אך ברור כי המפקדים בדרגים  

 שעברו.

 עמוד  למי מיועד  מודל 

סביבת   5דרג 

 פעולה 

 

  הגורמים   חמשת

  תפיסת   מתוך

 המנהיגות 

 10 כל הסביבות  האוכלוסיות  כל

 14 כל הסביבות  יות כל האוכלוס זהות מנהיגותית 

 מנהיגות אותנטית 

 

 17 כל הסביבות  ם אל" – סא"ל



 

8 

 

 

                                                                                                                                                        

: הסביבה וההקשר -כת במערים  מודלים העוסק     

 

 עמוד  מיועד  למי מודל 

סביבת   דרג 

 פעולה 

 

רשתית    מנהיגות 

 מודל הפנתגראם ו

 37 ת קרבי אל"ם

 מטה  אל"ם  – סא"ל

מנהיגות סתגלנית  

 )אדפטיבית( 

 41 קרבית  אל"ם

 מטה  אל"ם  –סא"ל 
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 פירוט המודלים 

 

 הצבאית  המנהיגות תפיסת מתוך הגורמים שתחמ

 2013אמ"צ, תוה"ד, 

 רציונאל 

,  תכלית  לספק,  להוביל   המפקד  יכולתכ  מוגדרת  מנהיגות  ל"צה  של  המנהיגות  תורת  לפי

 . קושי  כל אף ועל  נוכח המשימה להשגת והנעה  כיוון

 : הם ואלה,  הצבאית תהמנהיגו יכול בבסיס  מונחים גורמים חמישה

 . ואופי  ישיותא  תכונות  מכלול .1

 (. וביצוע  החלטה, תכנון)  מקצועית  ביכולת  הניכר צבאי ידע .2

 . ורגשיים  שכליים(, קוגנטיביים)  הכרניים כישורים .3

 . ונפשית פיזית איתנות .4

 . אתית-מקצועית התנהגות .5
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 פירוט
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 חמשת הגורמים המונחים בבסיס המנהיגות: 

ת .1 אמכלול  ואופיכונות  והלחימה  ישיות  בכלל,  הצבא  פעילות  מחייבות  .  בפרט, 

דייקנות, נחישות, כוח רצון ויכולת החלטה והתמדה. בלעדיהן לא יתאפשר פיקוד  

השדה   ביחידת  וברגיעה;  בלחימה  לו;  ומחוץ  הקרב  בשדה  )אפקטיבי(  מועיל 

 ובעורף. 

וביצוע(. .2 החלטה  )תכנון,  מקצועית  ביכולת  הניכר  צבאי  הצבא    ידע  פעילות 

כושר לשלב ביניהם בהקשר נתון. לפיכך,  וומי  מבוססת על שילוב בין ידע עיוני וייש

הנגזרות מהן על ידע תורתי  מחויב מנהיג צבאי לבסס את תוכניותיו ואת פעולותיו  

 . התנסות מעשית מוסמך ועל 

ורגשיים .3 שכליים  )קוגניטיביים(,  הכרניים  באה  כישורים  הצבאית  המנהיגות   .

ות ובמורכבות. לפיכך,  ת המאופיינת באי ודא ביטוי בתנאים משתנים, במציאו לידי  

חשיבה   יצירה,  פרשנות,  למידה,  תחקור,  ניתוח,  הבנה,  יכולות  למנהיג  נדרשות 

ובלתי )רפלקסיביות(.  -ביקורתית  עצמית  וביקורת  מודעות  יצירתיות,  מקובעת, 

החייל בין  הגומלין  קשרי  האדם.  נמצא  הצבאי  הארגון  למפקד    במרכז  הלוחם 

ההשפעה הצבא.  פעילות  בליבת  מורל,    על  נתונים  אמון,  יצירת  במיוחד  פקודים, 

הקרבה ונכונות  הניעה  הזדהות,  גאווה,  לחימה,  לתפקוד    םה  -  רוח  הכרחי  תנאי 

תקין כל יחידה צבאית. על כן, הקשר בין המפקד לפקודיו והמשימה שהם נדרשים  

במשימה כשמדובר  )בוודאי  בהובלתו  בעוצמות    למלא  כרוך  שביצועה  קרבית, 

הכלה    מחייבים  –נפשיות(   יכולת  אישית,  בין  ורגישות  )אינטליגנציה(  משכל  מנת 

אלה   )כל  קושי  ועם  תסכול  עם  פיזי(,  דווקא  )לאו  כאב  עם  פחד,  עם  והתמודדות 

 ניתנים לפיתוח(. 

ונפשית. .4 פיזית  יסודי    איתנות  תפקוד  כתנאי  פיזית  יכולת  מחייבת  הלחימה 

התמוד   בתנאים תוך  הנרכשת  עוצמה,  מבטא  גופני  כושר  עם  קשים.  נחושה  דות 

על משמעת אישית   המושתת  הצבאי  החיים  לאורח  ומופת  דוגמה  ומשמשת  קושי 

 ועל חתירה למצויינות.  

. אתיקה צבאית שואבת מערכי היסוד האוניברסאליים  אתית –התנהגות מקצועית .5

האר גון הצבאי. עם ערכי יסוד  של צבאות, והיא מונחת ברובד העמוק של תרבות 

במשימ דבקות  נמנים:  מחויבות אלה  נאמנות,  כבוד,  למצויינות,  ה,  חתירה,   ,

( יוזמה,  ומקצוענות  המבוססות, במידה רבה, על אחריות אישית ללמידה(, נקיטת 

כך על  נוסף  ומשמעת.  אישית  מתרבותו דוגמה  האתית  ההתנהגות  מושפעת   ,  

ומערכ ו צבא  המקיים  עם  כל  של  ללא ממסורתו  מנהיגות  לו.  הייחודיים  המוסר    י 

יציבותה. למנהיגות הצבא    –ק  יסוד אתי מוצ באי  חסרת שורשים היא; חולשתה 
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ומעבר   מעל  המתקיימת  הישראלית,  החברה  על  רחבה  בצה"ל  ל השפעה  נוכחותה 

פנימה. לפיכך מחויבים מנהיגי הצבא להיות ברמה מוסרית גבוהה ובשימור זיקת  

 ולחברה בישראל.   היסוד בין הצבא למדינה

  מפקדים   של  הבירור  על  בנוי  מנהיגות  פיתוח  בתהליכי  ל"צה  של  המנהיגות  מודל  עם  עבודה

  לבין   ל"צה  של  המחייבת  המנהיגות  תפיסת   בין   מה   השאלה  של (  ובצוות   כיחידים )

 .  נורמטיבי -ותפיסתי אמפירי – מישורים  בשני זאת? האישית שלהם  המנהיגות

  פיתוח   בתהליכי  הנדרשות  שאלות   של   סדרה  כולל  והאל   הבירור  ממישורי  אחד   כל

 . היגות המנ

  במנהיגות   ביטוי  לידי  באים  הצבאית   המנהיגות  בבסיס  המונחים  הגורמים  כיצד . א

  במנהיגות  ביטוי  לידי באים ואופי  אישיות תכונות איזה  "(:אמפירית" שאלה)  שלי

  יההיסטור ,  המלחמה  מאפייני)   לי  יש  ממנהיגים  הנדרש  צבאי  ידע  איזה?  שלי

  בקבוצות  תהליכים,  מנהיגות   ל ש  תיאוריות ,  בקרב   מנהיגות,  קרב   מורשות,  צבאית

  האם ?  לי   יש  הצבאי  מהמנהיג  הנדרשים  והרגשים  השכליים  מהכישורים  מה(?  ועוד 

  הנדרשת   והאתית  המקצועית   להתנהגות  בהתאם  פועל   אני  הקשרים  ובאיזה 

  משמעת ,  שיתיא   דוגמה,  למצוינות   חתירה,  במשימה   דבקות)  ל"בצה  ממנהיגים

 '(? וכו

  המנהיגות  תפיסת  לבין  ל"צה  של  המחייבת  תהצבאי  המנהיגות  תפיסת  בין  מה . ב

  התפיסה   של  היבטים  איזה (  נורמטיבית -תפיסתית  שאלה)  ?שלי  האישית 

  ישנם   האם?  סותרים   היבטים  איזה  ?שלי  המנהיגות  תפיסת  את  תואמים

  איזה ,  כך   ובתוך?  מוותר   –  לחלופין  או  מוסיף  שהייתי  אחרים  מרכיבים/היבטים

  כישורים   איזה?  לתפיסתי ,  צבאיים   יגיםממנה  נדרשים  ואישיות  אופי  תכונות

 ? שיפעלו ראוי ערכים איזה  מתוך?  נדרשים

  עבודת   לבצע  למפקדים  מאפשר  שבירורן  שאלות,  זהותיות   שאלות  למעשה  הן  אלו  שאלות

  מפיתוח   חלק  הינו  אלו  שאלות  של  בירור,  לכך  בהמשך.  מנהיגות  פיתוח  של  כתהליך  זהות

 (. מנהיגות  פיתוח של המנטאליים  המרכיבים) הערכי והמרכיב תפקיד תפיסת, מודעות 

  לבין   הרשמית  המנהיגות  תפיסת  בין  הזיקות  את  מפקדים  של  האישי  הבירור  לצד

  בפיתוח  הנדרשים התכנים  את מפרטת הצבאית  המנהיגות תפיסת, האישיות  תפיסותיהם

 : , ובעיקר ידע, מיומנויות וערכיםמנהיגות פיתוח של  השונים  המרכיבים

,  העימותים  קשת  ומאפייני  המלחמה  נוכח  הצבאית  המנהיגות  של  הייחודיות  –  ידע . א

  מנהיגות ,  צבאית   היסטוריה,  קרבות  ניתוח,  הצבאית   ביחידה  חברתית  דינמיקה

 . זרים  ובצבאות ל"בצה מנהיגות,  במשבר
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  חשיבה ,  יצירה   ,פרשנות,  למידה,  תחקור,  ניתוח,  הבנה  יכולת  –  מיומנויות . ב

 . תסכול , כאב , פחד םע התמודדות, הכלה יכולת,  ביקורתית

,  למצויינות   חתירה ,מחוייבות ,  נאמנות ,  כבוד,  במשימה  דבקות  –  הערכי  המרכיב .ג

  זיקת   שימור,  גבוהה  מוסר  רמת,  משמעת ,  אישית   הדוגמ,  יוזמה  נקיטת,  מקצוענות

  .בישראל   ולחברה למדינה הצבא בין יסוד
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 היגותית פיתוח זהות מנ

תהליך פיתוח הזהות בקורס קצינים   –זהות קצינית  על פיתוח   (.2011פרדו, ר. ובן עמי, ט. )

 . ביסל"ם מסמך יסוד.  –

 

 רציונאל 

כמנהיג.   בו  אחרים  של  והכרה  כמנהיג  בתפקידו  הפרט  של  ההכרה  על  מבוססת  מנהיגות 

נהגות הפרט  הזהות משפיעה על פרקטיקות רבות בפעולתו של הפרט, היא מעצבת את הת 

אות ומניעה  מכוונת  היא  עליה,  של  ומשפיעה  הזהות  כי  לומר  ניתן  המנהיגותי  בהקשר  ה. 

 הפרט כמנהיג משפיעה על המחשבות, הרגשות, המוטיבציות והמעשים שלו. 

להתמודד   הזדמנויות משמעותיות  להקנות  היא  בפיתוח מנהיגות  שמטרה מרכזית  מכאן, 

 עם שאלות של זהות. 

 

 פירוט

זה מתייח המונח  מיהו  ות  לגבי  האדם  של  האישית  לתחושה  מהם  מה  –ס  מאפייניו,  ם 

הדברים   ומהם  אותו  מייחד  מה  מחויב,  הוא  אליהם  והמטרות  האמונות  הערכים, 

דרך   חברתי  באופן  מובנית  היא  תמידי.  באופן  מתפתחת  זהות  ולאחרים.  לו  המשותפים 

וקב אינדיבידואלים  בין  יחסים  מערכות  בתוך  מתמשך  ומתן  של  משא  בהקשר  וצות. 

מבוססת על ההכרה של הפרט בתפקידו כמנהיג והכרה  מנהיגות  ניתן לומר כי    –מנהיגות  

 של אחרים בו כמנהיג.  

משפיעה על פרקטיקות  הנחה נוספת של פיתוח מנהיגות מתוך גישה של זהות היא שזהות  

מכו ברבות   היא  עליה,  ומשפיעה  הפרט  התנהגות  את  מעצבת  היא  הפרט,  של  ונת  פעולתו 

אותה  כיומניעה  לומר  ניתן  המנהיגותי  בהקשר  על    .  משפיעה  כמנהיג  הפרט  של  הזהות 

 המחשבות, הרגשות, המוטיבציות והמעשים שלו. 

בפיתוח מנהיגות היא להקנות הזדמנויות משמעותיות להתמודד  שמכאן   מטרה מרכזית 

זהות. של  שאלות  הה  עם  את  ולהבהיר  לבחון  וערכים,  מטרות  לבחון  כך  עדפות ובתוך 

מק את  לבחון  פעולותיו,  את  המנחות  כמנהיג,  והאמונות  לתפקיד  שלו  המחויבות  ורות 

 לבחון את תפקידו כבעל סמכות ועוד. 

ישנם מספר עקרונות יסוד משותפים לתיאוריות העוסקות בהתפתחות זהות, שבאים לידי  

 ביטוי בתהליכי פיתוח מנהיגות מתוך גישה שלזהות: 

 . מורכב וכולל דרישות שונות ואף סותרות הות הוא ראשית, תהליך התפתחות הז
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בתוכו  ש לכלול  צפוי  הזהות  התפתחות  תהליך  ערך  נית,  בעלי  שהינם  וקונפליקט  חיפוש 

 ונחוץ.  חיובי

לעבור מגוון רחב ככל האפשר  שלישית, בכדי שתתאפשר השגת זהות מגובשת הפרט חייב  

 ת. . לסביבה תפקיד חשוב ביצירת מרחב התנסויושל התנסויות

ערכיולבסוף,   למערכת  מובילה  מגובשת  זהות  מקצועיהשגת  וכיוון  אמונות  אליהם    ם, 

 הפרט מחויב מתוך מקום אישי ופנימי. 

מאמץ   הפרט  כאשר  מעברים  בעת  מועצמים  זהות  של  מחדש  ובנייה  בנייה  של  תהליכים 

בכירכי לדרג  לקצין, במעבר  )למשל, במעבר מחייל  חדשה  עצמית  והגדרה  חדש  פנימי   וון 

בזה(. כוללים   וכיוצא  לרוב  אלו  בתפ  מעברים  ובחשיבה שינוי  העצמית  תפיסה  ב   -  יסה 

עצמו   את  אדם  של  בכיר(כקצין)הסוביקטיבית  כמפקד  הערכים,    בתפיסת;  ,  המטרות, 

תחושה של משמעות והכוונה. לצד הקניית    ומעניקים להמנחים את התנהגותו והאמונות  

 וא את החיבור האישי בינו ובין תפיסות אלו. תפיסות וידע צריך לייצר מרחב לפרט למצ 

המטרות, הערכים,    –  הן באופן אישי ופנימי והן באופן קבוצתי  יעול להיעשות זה    תהליך 

התביעות,   הציפיות,  העת מול  כל  נבחנים  הפרט  של  התפקיד  תפיסת  היכולות,  האמונות, 

 הערכים והנורמות של הסביבה.  

מנהילהלן   לפיתוח  העקרונות  של  קציניםהדגמה  בקורס  הזהותית.    גות  הגישה  מתוך 

 מספר מרכיבים:  לתהליך זה

משימתו   הפנמה: . א אני'?,  'מי  השאלה  היא  הצוער  של  היסוד  ששאלת  בהינתן 

מהמהות   כחלק  מקצועיות  ומיומנויות  עקרונות  כללים,  להפנים  היא  המרכזית 

הידע   לצורך  עקרונות  ללמוד  או  כללים  לשנן  ולא  קצין  להיות  של  והמשמעות 

פקודת מבצע יש חשיבות    והמיומנות בלבד. למשל, ברכישת המיומנות של כתיבת

לכך שהצוער יפנים את ערך המיומנות כחלק מקפיצת המדרגה התודעתית במעבר  

מעצם   פחות  לא  ועוד(  במערכתיות  באחריות,  מדרגה  )קפיצת  לקצין  מחייל/מ"כ 

 ההתמקצעות במיומנות הטכנית של כתיבת פקודה. 

גב . ב הגדרת  מרבין  לבין  גבולות:ולות  לבחינה  בה  חב  הקצינית  זהות  הזהות  יותה 

הקצונה   ומוסד  היות  הקצונה.  למוסד  הפרט  של  מהשתייכות  נובעת  קולקטיבית 

גבולות חד משמעיים   ברורות של השתייכות, ישנם  בעל הגדרות  הוא מוסד רשמי 

גיסא,   מחד  מהקבוצה.  והדרה  הכללה  הגבולות  של  את  לצוערים  לשרטט  צריך 

ילוליים. מאידך גיסא, יש  יים וההתנהגותיים על ידי מסרים מילוליים ולא מרכהע

צריך    להםלאפשר   המעשית  ברמה  הזהות.  מגיבוש  כחלק  הגבולות  את  לבחון 

 באמצעות שיח ולהבין את חשיבות תהליך החקירה.  לקיים תהליכי בירור
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קונפליקט: .ג מתוך  ש  התפתחות  בחינה  שינוי,  מתרחש  זהות  גיבוש  ל  בתהליך 

ון קונפליקט כמו גם בלבול, אי  זהות טמתפיסות קיימות, ויתור. ומכאן שבעבודת ה

לייצר מרחב בו הצוער יוכל לחוות קונפליקט,    בהתאם לכך צריךוודאות ועמימות.  

שונ  פעולה  דרכי  לבחון  אותו,  וזאת  להבין  שלו  ההתמודדות  דרך  את  ולבחור  ות 

בד  נהגויות שונות, הזדמנויות לעלאפשר הזדמנויות להתנסות בהתבמספר אופנים: 

והמשמ התוצאות  לשתף,  את  הזדמנות  ופעולותיו,  החלטותיו  בחירותיו,  של  עויות 

הזדמנות   בקצונה,  הבחירה  לגבי  החלטות  בקבלת  עם אחרים  ולהתלבט  להתייעץ 

אלו   לבחון את האופן בו הסביבה תופסת את מעשיו. השיח המתחייב בתהליכים 

צוותי באופן  להתקיים  בהרצאות  יכול  למפקד(,  הצוער  )בין  אישי  באופן   ,

 רים שעל פניו מתמקדים רק בהעברת תכנים, בניתוחי אירוע ועוד. ובשיעו

לביקורת: . ד מרכיב    מרחב  היא  שכן  הזהות  פיתוח  בתהליך  חשוב  תפקיד  לביקורת 

בתהליך הבדיקה של מה אני כן ומה אני לא? איך אני מסתדר במערכת? מה חשוב  

 לי? וכד'. 
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 רציונאל 

ג פי  שלהם  על  העצמי  על  ידע  בעלי  הם  אותנטיים  מנהיגים  האותנטית  המנהיגות  ישת 

המורכב מהתשובות שהאדם נותן לעצמו ביחס לשאלה "מי אני?" והם בעלי נקודת מבט  

לערכים   ביחס  בהירות  מבטאים  האישית  המבט  ונקודת  העצמי  הידע  ברורה.  אישית 

נהיגים רק בגלל שהם נמצאים  מונות שלהם. אותם מנהיגים אינם מתיימרים להיות מ ולא

והתפקיד  שלהם  והערכים  מהאמונות  חלק  הם  שלהם  המנהיגות  גילויי  בעמדת מנהיגות. 

שלהם. העצמי  מרכזי בתפיסת  הוא מרכיב  הם  כלומר,    שלהם כמנהיגים  למה  להם  ברור 

 מובילים ולאיזה כיוון הם מובילים. 

 

 פירוט

מודע מרכיבים:  חמישה  על  מושתתת  אותנטית  מטרות  מנהיגות  ערכים,  עצמית,  ות 

גישת  פי  על  עצמית.  ומשמעת  חמלה(  הקשבה,  קשרים,  )בניית  יחסים  מערכות  אישיות, 

על  הינו  הדגש  עצמית:  תפיסה  בפיתוח  מתמקד  מנהיגות  פיתוח  האותנטית  המנהיגות 

מנהיגותי כולל  בהירות ביחס לערכים  פיתוח ידע עצמי ותפיסה עצמית ברורים, בהקשר ה 

פי  בין  ולאמונות;  התאמה  ויצירת  העצמית  התפיסה  את  התואמות  מטרות  תוח 

 ההתנהגויות של המנהיג לבין התפיסה העצמית. 

 

  אחת מהפרקטיקות היישומיות של גישה זו לפיתוח מנהיגות היא גישת סיפורי החיים. 

מספרים הסיפורים אותם אנשים  הם  החיים  "למה    סיפורי  אני?",  "מי  לשאלות:  כמענה 

כאן?" מ  אני  ולמה.  והם  למנהיג  הפכתי  איך  לשאלות  התשובות  את    החיים  סיפורכילים 

  באופן   ולפעול  המציאות  את  לפרש  יכול  המנהיג  שמתוכה  משמעויות  של  מערכת  מספק

  גדולה   כלומר, ישנה משמעות.  ואותנטית   אישית  משמעות  ולפעולה  הזו  לפרשנות  שמעניק

 .  המנהיג  של העצמי בתפיסת האישי בנרטיל
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 :  אותנטיים מנהיגים בהתפתחות  לסיפורי החיים ישנם מספר תפקידיםוביתר פירוט, 

  למעשה   מהווה  לעצמו  מספר  שאדם  החיים  סיפור  :ברורה  עצמי  ותפיסה  עצמי  לידע  מקור

  ומי (  וע ומד)  היום אני  מי, הייתי  מי של  פנימי  מודל  מייצג  והוא היות  שלו הזהות חוויית את

  במרוצת   מחדש  ומסופר   שינויים  עובר ,  מסופר ,  שנוצר  סיפור   היא  זהות.  להיות   עשוי  אני 

  האדם  דרכו,  עצמי   נרטיב  למעשה  זהו.   (Pallus, Nasby ,Easton, 1991)6  החיים

  לעצמו   מייצר  וכך  וקוהרנטי  שיטתי  באופן  לזה  זה  כקשורים  החיים  ארועי  את  להבין  מנסה

  ולפרש  לנתח   לו  מאפשר  הסיפור   .ופועל  חושב,  מרגיש  הוא   השמתוכ  משמעויות   של   מערכת

  מאפשר  הסיפור  .)Kegan  7 1983,)   אישית  משמעות  לה   שמעניק  באופן  המציאות  את

.  ומשמעות   כוונה,  סיבתיות  מתווה  הוא,  שרירותית  במציאות  והיגיון  סדר  לייצר  לאדם

  ביחס  ונוובטח   שלו  השלמות  תחושת  את  מחזקת  האישי  הנרטיב  של  המארגנת  התמה

 . 8( rrowe,2005Spa)   העתיד עם בהצלחה להתמודד ליכולתו

 : ?למנהיג הפך למה או? מנהיג להיות צריך   אדם למה: לשאלות כתשובה החיים סיפור

 : 9( horesh & Adler, 2005-Shamir, Dayan)  מרכזיות תמות ארבעישנן  

  שגילו  כאלו  או  מלידה כמנהיגים  שמוגדרים אנשים  - טבעי כתהליך  מנהיגות  התפתחות -

 . המתאימה בהזדמנות  כשרונותיהם את

  . מכונן  ברגע   או  מבחן  בשעת  שצפה  מנהיגות   -  וקושי   מאבק   דרך  מנהיגות   התפתחות -

,  רצון  חוכ   כגון  למנהיגות  חשובות  תכונות  על  בסיפוריהם  מעידים  כאלו  מנהיגים

 . עצמי ובטחון קשיחות עצמאות

  תנועה   לרוב)  להזדהות  מושא  לעצמו  מוצא  האדם  -  מטרה  כמציאת  מנהיגות  התפתחות -

  להבליט  לו ומאפשרת  אותו  מעצימה  הזהות בגיבוש  מסייעת  הכיוון  תמציא  (.קבוצה  או

 . הובלה  איכויות

 
6Understanding executive performance: A Pallus, C. J., Nasby, W., & Easton, R. D. (1991). 

life-story approach. Greensboro, NC7 Center for Creative Leadership Report Number 148.   

7 Kegan, R. (1983). The evolving self. Cambridge, MA7 Harvard University Press 

8 Sparrowe, R. N. (2005). Authenticity and the narrative self. The Leadership Quarterly, 

16(3). 

9 Shamir, B., Dayan-Horesh, H., & Adler, D. (2005). Leading by biography: Toward a life-story 

approach to the study of leadership. Leadership, 1, 13 – 29.  
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  חוויות  של  כשורה  ההתפתחות  סיפור  -  מניסיון  למידה  של  כתהליך  מנהיגות   התפתחות -

 . מי עצ  בירור לביצוע זרז שהיוו לחיקוי מודלים או שגיאות מטעויות  למידה

נמצא    במנהיגותם   הקשור  קוהרנטי  פורסי  לספר   שהתקשו  ומנהיגים  שמנהלים  במחקר 

לכך,.  המנהיגותי  לתפקיד  ביחס  ואמביוולנטיות  עצמיים  ספקות  הביעו   החוויה   נוסף 

  עצמם  והחוויות מהאירועים יותר חשובים שלו האישי והנרטיב המנהיג של הסובייקטיבית

 . במציאות   שקרו כפי

ובהתהוותם של  ט של היחסים ביצירת סיפורי החיים  דגישים את ההיבישנם חוקרים המ 

אותנטיים.   עם   רבה  במידה  נוצרת  אותנטית  מנהיגות   של  יחסים  מערכת   מנהיגים 

  הנותן   וככזה  וקוהרנטי  כאמין  המנהיג  של  החיים  סיפור  את  מעריכיםה  המונהגים

  כדי   לעצמם  דימיון  ויו ק  בסיפור  יחפשו  מונהגים.  והתנהלותו   אמונותיו   לערכיו   לגיטימציה 

  האם   יבחנו  הם.  ואמון  להזדהות  הראויה,  עבורם  מייצגת  מותלד  המנהיג  את  להפוך  שיוכלו

  ולמסרים  לפעולות וכן  אחרות לגרסאות  מתאים   אותו  מספר שהוא  כפי  המנהיג של הסיפור

  לחילופין   או  ולחזקה  המנהיג  של  האותנטיות   את  לאשש  שעשוי  מתמיד  תהליך  זהו.  שלו

 (.Shamir & Eilam, 2005)  זוכה  שלה להנהגה ובלגיטימציה מוןא ב  לכרסם
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 בקרב  מנהיגות מודל

  מנהיגות   ופיתוח   מנהיגות (.  עורכים. )א,  וזכאי .  א ,  גונן  :בתוך  .בקרב  מנהיגות(.  2007. )ר ,  גל

 . למעשה  מהלכה –

 

 רציונאל 

 מפתח  גורם   היא   המפקד   של  מנהיגותו  –  אש   תחת  נמצאים  כשאנשים,  ולחימה   קרב  בתנאי

  המפקד   של  לתפקידו  מתייחס  בקרב  ות המנהיג  מודל.  העימות  תוצאות  את  לקבוע  שיכול

  הלוחם   להתנהגות   הנוגעים,  והקבוצה  הפרט  ברמת   פסיכולוגיים   תהליכים   וכמגביר   כמאיץ

  והם   עצמה  ללחימה  הכניסה  לפני  הרבה  ליםימתח   המפקד  של  תפקידיו,  ככאלה .  בקרב

 . לסיומה  מעבר עוד  ונמשכים ימהח ל כדי תוך  קריטי  ביטוי לידי באים

  בהתייחסות ,  יחידתו   של  והלכידות  המוראל  בבניית  מתחיל  המפקד  של  המנהיגותי  תפקידו

  שלהם   עצמי  ביטחון  ובבניית  האנשים  בחישול,  לוחם   כל  של  ולרגישויות   לצרכים  ממוקדת

 .מעשיהם בצדקת  להאמין לאנשיו לגרוםב,  וכן.  כלוחמים

  משמש   הוא  במקביל.  אנשיו   את  ולהפעיל  להוביל  כמובן  דהמפק   של  תפקידו  הקרב  במהלך

  משפיע   ובכך  לוחם  כל  נמצא  בו  הלחץ  מצב   את  מתווך  -  פסיכולוגית(  פריזמה)  עדשה  כמעין

 . ביצועיהם ועל שלהם ההתמודדות דרכי על, הלוחמים תגובות על

והוא נדרש להמשיך ולהפעיל את    המפקד  של  תפקידו  מתרחב  הלחימה  ממצב  היציאה  עם

ומסגה מסגור  לייצר  ובמקביל  חוויו מסגרת  של  מחדש  הלחימה.ור    מקור  להיותעליו    ת 

  שלהם  העצמית  המסוגלות  תחושת  את  ולעצב  להשפיע,  מלוחמיו   אחד  כל  עבור  חוזר  להיזון

תפקודי    בתוך  .שלהם   ההתמודדות  ויכולת רצף  שישמר  את אנשיו באופן  להפעיל  עליו  כך 

 . רה לכשירותגרת הלוחמת ולהחזילבנות מחדש את המסוותחושת מסוגלות  

במודל שמדובר  בהמשך(  מכאן  בתרשים  לראות  שניתן  )כפי  מתפתח  מעגלי  רצף    כך   של 

ולבנות את הכוח. כלומר, עליו להחזיר את יחידתו    שלאחר הלחימה המפקד נדרש לחזור 

 לכשירות מבחינה מעשית ומנטלית אך באופן מתקדם יותר. 
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 פירוט
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  לפני :  מהן  אחת   בכל  המפקד  של  המנהיגותי   ולתפקיד   בזמן  תחנות   לשלוש  מתייחס   המודל 

 . הלחימה ואחרי הלחימה כדי תוך,  הלחימה

   לחימה לפני

 :   היחיד  גורמי. א

  התפקיד,  החייל (  role)  תפקיד  ועם  הצבאית  המערכת  עם  שלו  ההזדהות:  ותפקידו  החייל

  חברתי   מיקום)   רשמי  והבלתי'(  וכד  הצבאי   המקצוע,  פיקודי  לא  או  פיקודי)  שלו  הרשמי

 על  משפיעים   אלו   כל  –(   כלפיו  ההערכה  מידת ",  טריהסוציומ "  מקומו ,  בצוות /במחלקה

 .  לחץ למצבי החייל תגובת

  עם   להתמודדות  הדרוש  נפשי  חוסן  ולבניית  מסוגלות  לבניית  כמכשיר  האימון:  נפשי  חוסן

  בהפעלת   בטחון,  הגזרה   עם  היכרות,  ריאלי  אימון"(.  בקרב  קל-באימונים  קשה)"  לחץ  מצבי

  על   הפועלים  הלחץ  גורמי  את  ומצמצמים  כלוחם  עצמית  הערכה  מייצרים  הנשק  מערכות

 .  בקרב  הלוחם

  החייל   את  שמעסיקות  וחרדות  להפחית  כדי  המפקד  מצד   וגיבוי  סיוע:  ועורף  בית  גורמי

  לבעיות   לב   תשומת   מהמפקד   נדרשת  כך   בתוך .  עקרי  לחץ  כגורם  –  וביתו  למשפחתו  בנוגע 

 . בעיותיו  בפתרון  לחייל לסייע יסיונותנו  הפרט
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 :  הקבוצתי במימד  – היחידה גורמי. ב

  רמת.  נתונה  יחידה  של  ויעילותה  כשירותה  את   הקובעים   המשתנים   סך :  קרבית  מוכנות

 . את כל אלו בונה המפקד – ללחימה והנכונות  ההנעה וגם,  מצבה, קרבי כושר,  ביצועים

(,  לחימה  רוח,  מסוגלות  תחושת,  יחידה  וותאג )  ויחידתי  אישי  מוראל  :ולכידות  מוראל

  בצד   הלחימה  ורוח  היחידה  רוח  על  משפיעים  אלו  כל.  קבוצתית   תמיכה,  והיכרות   לכידות

 .  ומשמעת  לכידות, הנעה

  ומעוצב   נקבע  בקרב   הלוחמים  התנהגות   על  המפקד  מהשפעת  ניכר  חלק :  במפקדים  אמון

  את ,  בו   החיילים  אמון  את  המפקד  בונה  שבה  התקופה.  הלחימה  לשלב  הכוחות  כניסת  לפני

 .  ואחרי  ללכת נכונותם

 מרכזיים תפקידים  שלושה ממלא  המפקד  – לחימה בעת

 : כמתווך המפקד. א

 . ורגשי  הכרני: היבטים שני כוללת המפקד ידי על למציאות פרשנות יצירת

  התמונה.  לו   שמסופק  המידע  לאור  הפקודים   עבור  ברורה  צ"תמנ  מייצר:  הכרני  היבט

 . החייל  בעיני הנתפס המצב על מאוד משפיעה שמייצר

  -  מסרים  מועברים  בו  לאופן  קשור  הדבר.  הנתפס  המצב  נוכח  המתעורר  הרגש:  גשיר  היבט

  ומסוגלות   מוטיבציה,  תקווה,  בטחון   תחושת   ליצור  ניסיון  אלא  יבשות  עובדות  מתן  רק  לא

 . החיילים אצל

   :"פריזמה"כ  המפקד. ב

) אור  קרני"  תעוברו   דרכה  כמנסרה  משמש  המפקד (  הנתונים,  הפקודה ,  ההוראה,  המידע " 

  משפיע   ובכך  הפקודים  על  הנתונים  עוצמת  את  מפזר/ממקד,  מחליש/מגביר.  הלוחמים  אל

  מרכיב   מהווה  הדברים   הצגת  אופן .  שלהם  התגובה /ההתמודדות  ואופן   שלהם  התפיסה  על

  כל.  המלווה  גשרה,  התנהגות,  קול ,  ההבעה,  הטון,  התוכן,  המפקד  פונה  בו  האופן:  מרכזי

 . למצב  ביחס  הפקודים של והפרשנות המשמעות על משפיעים אלו

   :כמפעיל  המפקד. ג

  לשאלה   כמענה   שנוצר  המצב  מול  הלוחם  של  (state of mind  –  ה)  הלך הרוח  על  מדובר 

 מצבים  לתרגם  צריך  המפקד?".  הזה  במצב   לטפל  הולך  אני  איך"  עצמו  את  היחיד  ששואל

  של   ההתמודדות  את  ביותר  הקובע  המימד .  מטרה  מכוונת  שהיא  פעילה  להתמודדות

  יתמודד  הלוחם  בה  המידה .  פאסיביות -אקטיביות  של  המימד   הוא   הקרב  תנאי  עם  הלוחם
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  עצמו   את  ישמור  הוא  שבה  המידה  תהיה  –  הקרב  שדה  לחצי  ועם  הקרב  אימת  עם  בהצלחה

   . ועירני פעיל

 לחימה  שבזמן  לאלו דומים  תפקידים  שני הלחימה לאחר

 (:  פריזמה)  כמעריך המפקד .א

  מיוחדת   משמעות  מקבלת  אלא  הקרב  תום  עם  מסתיימת  ינהא  כפריזמה  שלו  ההשפעה

  בה  הצורה גם. הלוחמים אצל עיבוד של  תהליך   מתרחש זה  בשלב.  הקרבית ההתנסות לאחר

 . זה  בתהליך  משמעותיים הלוחם לראשונה התמודד בו האופן וגם  הלחץ מצב  נתפס

  את ,  שלו   כהההער   למערכת  חדש  כנתון,  מוסיף   הלוחם  -  חוזרת  הרכ הע  של  תהליך  מתקיים

  טוב  שתפקד  לחוש  לו  מסייעת   המפקד   של   הפריזמה.  שלו   הראשונית   ההתמודדות  צורת 

 . הבאות לפעמים מסוגלות תחושת  לאבד ולא

 :  כמפעיל  המפקדב. 

  סא יג  מחד  ,בשאננות  ישקעו  לא  שהחיילים  כדי  לשגרה  וחזרה  לכשירות  חזרה  של  פעילויות

 . גיסא  מאידך ,בדיכאון  או
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 הניהולי  הסריג

Blake, R.R & Mouton, J.S (1965). The Managerial Grid. 

Houston, Texas, Gulf Publishing. 

 רציונאל 

  שני   של  מאפיינים  שניסח  10( 1960)  מקרגור  של   המודל  של  פיתוח  הוא  הניהולי  הסריג  מודל 

  העובד   או  האדם  על  שלילית  יסוד  הנחת  ךמתו   הפועל  X  טיפוס  –  מנהלים  של  טיפוס  אבות

,  ועונש   שכר  באמצעות  מניע  הוא  ולכן (  מיוזמה  נמנע,  הארגון   למטרות  אדיש,  מטבעו   עצל)

  עבודתם   במקום  לממש  רוצים  שעובדים  הנחה  מתוך  הפועל  Y  וטיפוס;  ביצועיסט,  ריכוזי

  לצרכי  המתייחס  טיפוס  הוא  ולכן  הארגון  לצרכי  ובהתאמה  ביטחון  לצרכי  מעבר  צרכים

 .  ומעצימה  משתפת, תומכת   עבודה סביבת  יוצר,  להם ונענה  העובד

  למערכת   הללו  הטיפוסים  שני  את  המשלב  מודל  ובנו  זה  מודל  פיתחו(  1965)  ומוטון  בלייק

  של   מימדים  מהווים  הם  כן  ועל  בנפרד  מופיעים  אינם  לרוב  אלו  סגנונות  שני.  יותר   מורכבת

,  אחד   מצד.  כמטריצה  הבנויים  מימדים  משני  ויבנ   המודל,  לכך   בהתאם.  מנהיגות  סגנון

  ובביצועי  בתפוקות  המתמקד  סגנון,  שני  ומצד  ובצרכיהם  באנשים  המתמקד  סגנון

 .  העובדים

 

 פירוט

  את   מבטא  המשולב  הציון.  1-9  של  סקאלה  -  לאנשים  ויחס  למשימה  יחס  –  מימד  לכל

 : עיקריים סגנונות 5 ציינו ומוטון בלייק.  מנהל כל  של סגנונו

 

 מקבל  (:יםלאנש  ביחס  ונמוך  למשימה  ביחס  גבוה  –  9/1)  משימתי .1

  מעורר  לא    ,ציות   דורש,  ועונש  שכר  באמצעות  מניע,  נוקשה,  לבד   החלטות

 . והזדהות  אהדה

  דואג   –(  למשימה   ביחס  ונמוך  לאנשים  ביחס  גבוה  –  1/9)  קלאב-קאונטרי .2

  יתקשה , מפקד   ולא מבקש,  בצוות  טובה אווירה  ויוצר  מורל מטפח, לעובדיו 

 . נמוכים  צוות ביצועי ישיג, קושי  מול להניע

  נותן ,  מתערב  ולא  תפקידים  מחלק  -  (המימדים  בשני  נמוך  –  1/1)  מדלדל .3

  או   העובדים  בצורכי  המידה   על  יתר  מתערב  אינו  –  נוטש,  פעולה  חופש

 . וההישגים האוירה את מדלדל, המשימה  בניהול

  בטיפוח   השקעה  םמקסימו  -  (המימדים  בשני  גבוה  –  9/9)  צוות  מנהל .4

 . ואמון  כבוד מעורר, המשימה והשגת  כפיפים

 
10 McGregor, D.M. (1960). The Human Side of Enterprise. N.Y Harper and Raw. 
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 . לכך מעבר לא  נורמות פי על עובד, יציב , בינוני  – (5/5)  האמצע  דרך .5
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 הכלה –מודל הובלה 

 2007, ענף פא"ר אט"ל ומכון שלייר פותח על ידי  

 רציונאל 

הובלה   מתייחס    –מודל  פיקודי הכלה  ומיומנויות  הנדרשים    יםלדפוסים  ומנהיגותיים 

בחוסר איזון רגשי וקוגניטיבי,  משב ממפקדים בעתות משבר.   נמצא  ר הינו מצב בו הפרט 

אירוע   או  מתמשך  )אירוע  חריג  מאירוע  כתוצאה  התפקוד,  במערכי  להתמוטטות  הגורם 

תוצאות   עם  להתמודדות  וכוחות  משאבים  לגייס  יכול  אינו  הוא  זה  במצב  צפוי(.  בלתי 

על    ולהשפיע שאבים  מה   לחזק אתכדי להתמודד עם מצב זה על המפקדים   ג.האירוע החרי

  תפיסת המציאות החיצונית של החייל.

 . הובלה והכלה ישנם שני ערוצים קריטיים לפיקוד במצבי משבר וחרום בארגון:

בהיבטים   .1 הפקודים  הובלת  משמעותה  בנייה,  התנהגותיים  -קוגנטיבייםהובלה   ;

של   והובלה  קידום  לביצושימור,  הפקודים  הנעת  והמסגרת;  המשימות  הפרט  ע 

  עות הגדרת תכלית, כיוון ומתן משמעות לתפקידם.באמצ

לשמש .2 ומגן;  שומר  רגשי,  לאפשר מרחב  פקודיו  הכלה משמעותה  עבור  בו    'מיכל' 

'מפקידים' רגש כעס, כאבהפקודים  'מחזירם'    ות מעוררי חרדה, תסכול,  והמפקד 

 ונוכחת.   לפקודיו בצורה "נסבלת", יציבה

   פירוט

רועים של נפילת טילים על כוחות תומכי לחימה, נפילת  עתות משבר בעת חירום כוללים אי 

של   בפעולה  מתאפיינים  אלו  אירועים  טבע.  אסון  טרור,  התקפת  כינוס,  שטחי  על  טילים 

בעת שגרה  ציוות לכוחות לא אורגניים.  חיילים עורפיים במעגלי סיכון משתנים ולעתים ב

 ת.  אלימות, התאבדויות, תקיפה מינישבר יכולים להיות אירועי מ

מקרה,   רציפויותבכל  של  קטיעה  מייצרים  משבר  של    אירועי  רציפויות  קוגניטיבית, 

ובין חברתית  רציפות  והתפקיד,  מנהיגותית. -התפקוד  ורציפות  רגשית  רציפות    אישית, 

, חוסר  כעס, אשמה   הלם, פחד,  כגון  תגובות רגשיותבבהתאם לכך, מצבים אלו מתאפיינים  

,  ול חוסר התמצאות, חוסר החלטיות, דאגה, קושי בריכוז בלב  כגון  תגובות שכליות,  אונים

גופניות כללי  כגון  תגובות  כאב  שינה,  חוסר  עצבנות,  עייפות,  בינאישיות ו  מתח,    תגובות 

 .  ת דחייה/נטישהחוסר אמון, קונפליקט, נסיגה, תחוש  כגון

להתמודדות התנהגותיים  האישית  ביטויים  ברמה  חירום  מצבי  להיות     עם  יכולים 

סות וערכיות, אך גם תחושת אבדן שליטה, חרדה, דאגה ומתח, חוסר בטחון, כעס  התגיי 
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בהיעדרויות   עליה  ניכור,  התנתקות,  הסתגרות,  בריכוז,  וירידה  מיקוד  חוסר  ותוקפנות, 

 . מהיחידה, ירידה בתחושת ההזדהות והשייכות לארגון, ירידה בתפקוד 

חירום ברמת  טובי להתמודדות עם מצבי  והארגון  יים התנהגותיים  להיות  הצוות  יכולים 

התלכדות, אך גם דמורליזציה, התפתחות של "מועדוני קיטורים", מחנאות בין קבוצות,  

ובלויאליות   במחויבות  פגיעה  מוטיבציה,  איבוד  במפקדיהם,  חיילים  של  בתלות  עליה 

 , ירידה בתפוקות. "התאדות חיילים" דות(, לארגון, שינוי בסדרי עדיפויות )הישר

צירים משמעותיים    התמודדות בשני  לפעול  הובלה    –עם תהליכים אלו מחייבת מפקדים 

 והכלה. 

קוגנטיביים  הובלה בהיבטים  הפקודים  להובלת  שימור,    -מתייחסת  בנייה,  התנהגותיים; 

המשימות באמצע לביצוע  הפקודים  והנעת  והמסגרת  הפרט  של  והובלה  הגדרת  קידום  ות 

  תכלית, כיוון ומתן משמעות לתפקידם.

הם:  דפ להובלה  המתקשרים  פיקודיים  ומיומנויות  דרך  וסים  עבודה  אישית,  דוגמה 

מתן   ברורות,  ציפיות  הצגת  טווחים"(,  "קיצור  של  פיתוי  למול  )גם  הפיקוד"  "שרשרת 

תמונת יצירת  שהייה/המתנה(,  תקופת  )בדגש  עשייה  מתח  יצירת  ברורות,  מצב    הנחיות 

ואמינה משמעו   -בהירה  מתן  אינפורמציה,  לתפקידהעברת  הפקוד   ת  משמעות  של  מתן   ,

בניית  לעשייה  ערכית יום(,  שגרת  )זמנים,  ונורמות  עבודה  כללי  מסגרת,  על  שמירה   ,

 ", רציפות הפיקוד ושמירתה.  הוק-מסגרות "אד

  עבור פקודיו ישמש 'מיכל'    מתייחסת ליצירת מרחב רגשי, שומר ומגן ולכך שהמפקד  הכלה

רגש  'מפקידים'  הפקודים  מעוררי  בו  כאב ות  כעס,  תסכול,  'מחזירם'    חרדה,  והמפקד 

 לפקודיו בצורה "נסבלת", יציבה ונוכחת. 

המתקשרים   פיקודיים  ומיומנויות  המפקד  נוכחו  הם:  להכלהדפוסים  של  מוגברת  ת 

בפיקוד,   ההורות"  ב"מרכיבי  שימוש  חיילים,  הקש בסביבת  במיומנויות  בה,  שימוש 

ובתפקידו,   בפרט  התעניינות  אמוןאמפתיה,  וביכולתם  הבעת  ציפיות    -  בפקודים  שידור 

ומזמינה,   זמינה  כתובת  להוות  בחיוביות,  הממונות,  הכלת  והרמות  המפקד  כלפי  יקורת 

בצוות מנוגדים  אלמנטים  לספוג  היחידה  ,יכולת  מצב  וזיהוי  מנטאלית  קשר    -  החזקה 

  עבור חייליו.ד כ"מסנן" תפקוד המפק רציף, ייזום שיחות, 
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 המצבית תהמנהיגו מודל

Hersey, P. &. Blanchard, K.H. (l982). Management of 

organization behavior: utilizing human resources (4th . ed.). 

Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall. 

 רציונאל 

המנהיגות הטובה ביותר. סגנון המנהיגות  דרך  על פי הגישה המצבית לא ניתן להגדיר מהי  

המנהיג יהיה    של  מסוים  מנהיגות  שסגנון  משום  וזאת  הסיטואציה.  פי  על  להיבחן  צריך 

אפקטיבי )כמדד למנהיגות "מוצלחת"( בתנאים מסוימים ו"יאבד" את האפקטיביות שלו  

הרש לפי  הקשר.  תלויית  לעולם  תהיה  אפקטיבית  שמנהיגות  מכאן  ישתנו.  י  כשהתנאים 

כובלנשרד המשתנה המצבי המשמעותי ביותר הוא בשלו )המונהגים(    פונקציהת הקבוצה 

 . המשימה את לבצע ויכולתה משימה  לבצע הקבוצה של המוטיבציה של

 פירוט

 

 

 

 

 

 

 

1 

 בשלות נמוכה 

 יכולת נמוכה

 מוטיבציה נמוכה 

2 

 נמוכה-בינונית

 יכולת נמוכה

 מוטיבציה גבוהה 

3 

 גבוהה -בינונית

 בוהה יכולת ג

 מוטיבציה נמוכה 

4 

 בשלות גבוהה 

 יכולת גבוהה 

 מוטיבציה גבוהה 

 מאציל  משתתף  משווק פוקד

 

את ובלנשרד מציעים    הקבוצה   בשלות  המאפיין את מצבי  החיים  מחזור  מודל  הרשי 

  לבצע   הקבוצה  של  והיכולת  המוטיבציה  של  פונקציה  הינה  בשלות.  (המונהגים )

 1982  ש      ש    

Hersey and Blanchard (1982) 



 

31 

 

 

  אפשר .  לעיל  בשרטוט  כמתואר  –  אפשריים  בשלות  מצבי  ארבעה  קיימים.  משימתה

  כל .  שונה   מנהיגות  סגנון  מתאים  שלב  לכל  כאשר  הקבוצה  התפתחות  של  עקומה  לתאר

  לשלב  בהתאם  שונים במינונים ולאנשים  למשימה התייחסות  של  מתמהיל מורכב  סגנון

 . הקבוצה בשלות

אפיין  תמ פוקד:    נדרש סגנון מנהיגותלמצב בשלות של יכולות ומוטיבציה נמוכות   .1

 מטלות, פיקוח קפדני. בהתנהגות משימתית גבוהה, הגדרת תפקידים ו 

גבוהה   .2 ומוטיבציה  נמוכה  יכולת  של  בשלות  מנהיגותלמצב  סגנון  משווק:    נדרש 

 מתאפיין במנהיגות משימתית, מגדיר משימות יחד עם התייחסות ושכנוע. 

ומוטיבציה נמוכה   .3 גבוהה  יכולת  משתתף:    תנדרש סגנון מנהיגולמצב בשלות של 

התמקד  נמוכה,  משימתית  בהתנהגות  כלליות  מתאפיין  הוראות  ומתן  ביחסים  ות 

 תוך שיתוף. 

מתאפיין  מאציל:    נדרש סגנון מנהיגותלמצב בשלות של יכולת ומוטיבציה גבוהות   .4

 במיקוד נמוך במשימה וביחסים, השליטה עוברת לקבוצה. 
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 המנהיגות  של המלא הטווח מודל

Bass, B.M. & Avolio, B.J. (1991). Multifactor Leadership 

Questionnaire. Consulting Psychology Press: Brimingham 

University 

 רציונאל 

  מתקנת   מנהיגות,  נמנעת  מנהיגות:  מנהיגות  סגנונות  של"  אשכולות"   שלושה  פורש  זה  מודל

  שני  ינ פ  על  שונים  מנהיגות  סגנונות  חמישה  נכללים  אלו  באשכולות.  מעצבת  ומנהיגות

  הבניין   מידת  פי  על  נקבעת  טיביותהאפק   כאשר,  אפקטיבי   לא  –  אפקטיבי:  מימדים

  של   היוזמה  מידת  את  המציין  פאסיבי  לעומת  ופרואקטיבי;  האנושי  המשאב  של   והמיצוי

  לידי  בהתנהגותו  מביא   מנהיגות   בעמדת   הנמצא  אדם  או  מנהיג   כל ,  זה  מודל  פי   על .  המנהיג 

  ם נבדלי  מנהיגים(.  רצף)  מלא  טווח  על   נמצאים  אשר  ותמנהיג  של  שונים  סוגים  ביטוי 

 .  אחר או כזה מנהיגות בסגנון  השימוש בתדירות ביניהם

  הן   מונהגיו  עם  שלו  האינטראקציות  מרבית   אשר  מנהיג  של  אידיאלי  פרופיל  מציג  המודל

  הדגש . המתקנת  והמנהיגות הנמנעת מנהיגותה  מסגנון לקוח  מיעוטם  ורק, המעצב מהדפוס

  סגנון   את  להתאים,  יגהמנה   של  ביכולתו;  וגמישות  הסגנונות  בין  רציפות   לע  מושם

  הטווח   פני  על  לנוע   המלאות  החופש  דרגות  בעל  הינו   מעצב  מנהיג.  הנתפש  למצב   המנהיגות 

  מעצבת   עמדה  מתוך,  המתאים  בסגנון   ולבחור  המנהיגות  סגנונות  של  המלא

(Avolio,1994  &Bass  .) 

 11פירוט

 (. טווח ויוצרים)  רצף על הנמצאים מנהיגות סגנונות מספר  לכול המלא הטווח מודל

 עמדה  מנקיטת   הנמנע   מנהיג  ": והנח  שב"   של  בסגנון  מנהיגות  –  נמנעת   מנהיגות .1

  חשיבות   את  מדגיש  אינו;  למתרחש  ואדיש  דברים  לעכב  נוטה;  תהחלטו  ומקבלת

  למעשה   מבטאת  זו  מנהיגות.  באחרים   ולתמוך   מלהתערב  נמנע  הנדרשות  התוצאות

 . להשפיע ניסיון כל  על ויתור

  המנהיג .  ותיקונן  טעויות  איתור  על  הבנויה  מנהיגות  –  יתפאסיב  מתקנת  מנהיגות .2

  באופן  ממעורבות  וימנע פעולה  מרחב   להם ייתן , לביצוע כללים  יעדים  לאנשיו יגדיר

  ולא "  שרפות  כיבוי"ב  מתמקד.  תקלות  או  טעויות   מתגלות   לא   עוד   כל   הביצוע 

 
  ראו   המלא  הטווח  מודל  לאור  מעצבת  מנהיגות  בפיתוח  יישומיים  היבטים  כולל,  המודל  של  מלא  לפירוט  11

.  פרקטיקהו תיאוריה – למנחה חוברת: המנהיגות של  המלא הטווח "מלוא"(. 2009. )י , ושחר. נ, חזן: אצל
 .ם"ביסל
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  עויות בט  משתמש  אינו  זה  בסגנון  הנוקט  מנהיג  .ומשופרים   חדשים  תקנים  ביצירת

 . משוב  נותן  לא וכן ללמידה כהזדמנויות

  חריגים   באיתור  מתמקד  זה  מנהיגות  סגנון  גם  –  אקטיבית  מתקנת  מנהיגות .3

  רבות  משקיע  זה  בסגנון  הנוקט  מנהיג.  הקיימת  הרמה  על  ובשמירה  וכשלונות

  נת מ  על  תקלות  או  בעיות  לאתר  יוןבניס ,  אנשיו   פעולת  על  צמודה  ובקרה  במעקב

  בצמצום ,  באנשיו  אמון  בחוסר  מתאפיין  זה  מנהיג.  מירביתה  במהירות  לתקנן

  בונה   ואינו  משוב  נותן  אינו  הוא.  הקיים  הסנדרט  על  ושמירה  שלהם  הפעולה  מרחב

 . חיוביות התנהגויות מחזק או

  את   תובהתנהגו  מדגיש  מותנה  בתגמול  רב  שימוש  העושה  מנהיג   –  מותנה  תגמול  .4

  ויעדים   מטרות  ברורה  בצורה  אנשיו  בפני  מציג  הוא.  המנהיגות  של  החליפין  היבטי

  הוא .  אלו  ביעדים  לעמידה  בתמורה  יזכו   לו  התגמול  מהו  להם  להבהיר  ומקפיד 

.  בונה  משוב  לאנשיו  מספק  הוא .  המשימה  בהשגת  פעיל  חלק  וטלנ   כלל   בדרך

 . יעניש  הוא מונהגיו לבין ונ בי ההסכמות הפרת של במקרה, במקביל 

  בהתייחסות   שימוש  עושה  זה  מנהיג :  ליתאינדבידוא  התייחסות  –  מעצבת  מנהיגות .5

  אחד   כל  של  האישיים  ההתפתחות   לצורכי   לב  תשומת   מקדיש,  אינדבידואלית 

  מעניק ,  ללמידה  רבות הזדמנויות  נותן .  חניכה באמצעות מענה   להם ומספק מאנשיו 

  וזמין   נגיש  הוא.  טעויות   ועמביצ  חשש  ללא  התנסויות  המאפשרת  תומכת  סביבה

  מכפיפיו   אחד  בכל  רואה.  ממונהגיו  אחד  כל  של  ישיותהא   לבעיות  הבנה  ומגלה

 . ייחודים  ויכולות  צרכים בעל  כפרט

  אלה   מנהיגים  של  המרכזי  המאפיין  –  אינטלקטואלי  אתגור  –  מעצבת  מנהיגות .6

  ות בעי   לבחון  אחרים  מעודדים.  יסוד  הנחות  על  וערעור  שאלה  סימני  הצבת  הוא

  משפרים   הם  בכך .  הלמידה   ליךתה  של  בונה  לחלק  טעויות   םוהופכי  רבות   מזוויות 

  מיצוי  לידי  להביא  מנסה  הוא.  בעצמם   בעיות  לפתור  המונהגים  של  היכולת  את

  כלפי   גם  ביקורתית  חשיבה  ומאפשר   מפגין,  מאנשיו   אחד  כל  של  אינטלקטואלי

 . מעלה  שהוא רעיונות

  מונהגים   בהנעת  המתאפיינת  היגותנמ  –  השראתית  הנעה  –  מעצבת  מנהיגות .7

  של   במונחים   והן  ביצוע   של  במונחים  הן  הישגים  של   הכלל  מן  ותיוצא  רמות  להשיג

  בטוחים ,  ברור  חזון  בעלי  הם  זה  בסגנון  המתאפיינים  מנהיגים.  אישית   התפתחות

  ביכולתם   בטחונם  ואת  מאנשיהם  הציפיות  את  מעלים,  מטרותיהם   בהגשמת

  המטרות   לבין  אנשיהם  של  האישיות   המטרות  בין  לחבר  יודעים  הם.  להצליח

 . המשותפות  תיותהקבוצ 

  הרמה   את  מייצג  זה  רכיב  –  ולהזדהות  לחיקוי  כמודל  השפעה  –  מעצבת  מנהיגות .8

  מופת   המציבה  במנהיגות  מדובר.  המעצבת   המנהיגות  של  במודל  ביותר  הגבוהה

  דרכי   תא   ולחקות  המנהיג  עם  להזדהות  למונהגים  גורם  אשר,  והתנהגותי  מוסרי

.  במשימה  ודבקות  עקביות,  עצמי  וןביטח ,  עוצמה  מפגינים  אלו  מנהיגים.  פעולתו 
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  נמנעים   הם.  לאחרים  לסייע  כדי   אישיים  אינטרסים  להקריב  נכונות  מגלים  הם

  טובת   כאשר  רק  כוח  ומפעילים  האישיות  מטרותיהם  להשגת  בכוח  משימוש

 . זאת  דורשת  המשימה

 

,  כאמור.  המלא  הטווח  מודל  פי   על  האידיאלי  ות המנהיג  סגנון   היא  מעצבתה   המנהיגות 

  את   מקבלת  אינה,  המונהגים  של  ובשאיפות  בציפיות  שינוי  שיוצר  מהסוג  מנהיגות  זאת

  . מחדש   אותם  מעצבת  אלא  שהוא  כפי   הפרט  את  או/ו  בקבוצה  המקובלות  הנורמות

  ים לצרכ   להגיב   יכולת  על  יותר  יושבים   הם  ועונש   תגמול  אינם  המנהיג  שמפעיל  האמצעים 

  יותר   גבוהים  צרכים)  עצמית  והגשמה  להערכה  שאיפה  כמו  המונהגים  של  הסמויים

  עולם   על   פועל  הוא.  המנהיג   של   ואמונתו  אישיותו   על   ונסמכת(,  מסלאו   של   בפירמידה

  באמצעים   מדרבנת  תחושה  בהם  יוצר,  לו  הכפופים  של  והאמונות  הסמלים  הערכים

 . שינוי רוםג ל ביכולתם ואמונה  השראה בהם  ומחדיר סימבולים

  המתבססת  העיסקאית  או  המתגמלת  מנהיגותל  בהנגדה  מוצג  המעצבת  המנהיגות  מושג

.  המנהיג  מכוון  שאליה  ביצוע  ורמת   ציפיות  תיאום  ועל   למונהג  מנהיג   בין  תמורה   יחסי   על

  עונשים   תגמולים  של  מערכת  מפעיל  מצידו  המנהיג.  פיה   על  ופועל  בה  מכיר  המונהג

  ן אליה  ויגיב  המונהגים  ציפיות  את  יזהה,  מוצלח   גמלתמ   מנהיג  .מוגדרת  ומשובים

 . בהתאמה
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  5מנהיגות רמה 

 . פקר: תל אביב. מטוב למצוין –גלגל התנופה (. 2001)  קולינס, ג.

 רציונאל 

מצטיינים   ארגונים  על  קולינס  של  מניהול  מציג  מחקרו  התנהגויות  כרצף  מנהיגות 

ה בונה  . כל רמ5פו נמצאת המנהיגות ברמה  קולינס מציע מודל התפתחותי שבסו  .למנהיגות 

 מנהיגות נשענת או בנויה מחמש מדרגות:   . לפי מודל זהת להיות מנהיג את היכול 

 עובד מצטיין  -1דרגה 

 עובד צוות מצטיין  - 2דרגה 

 המנהל המקצוען  - 3דרגה 

 המנכ"ל האפקטיבי  - 4דרגה 

 מנהיגות  - 5דרגה 

 פירוט

 .  ן, בעל מוטיבציה גבוהה וביצועים מעולים מן ומקצועעובד מיו :עובד מצטיין – 1דרגה 

מצטיין  –  2דרגה   צוות  מחויב    :עובד  הצוות,  להצלחת  התורם  צוות  כחבר  הפועל  כזה 

 למטרות הצוות ופועל במקצועיות ומוטיבציה להשגתן.  

מתכנן ומניע את הצוות להישגים. איש מקצוע מעולה בתחום    :המנהל המקצוען  –  3דרגה  

 אנשים ומשימות גם יחד.  הניהול של  

בונה חזון ומחויבות למימושו בקרב כלל עובדיו. מניע את  :  יהמנכ"ל האפקטיב  –  4דרגה  

 עובדיו להישגים גבוהים.  

דרגה חמש היא המנהיגות ברמה הגבוהה ביותר. היא מביאה ארגונים    :מנהיגות  –  5דרגה  

. מנהיגים מדרגה חמש  חישות צניעות, ונלהישגים יוצאי דופן באמצעות שתי תכונות יסוד:  

ואמ  חזק  אגו  בעלי  הם    אישיתביציה  אינם  רבות  פעמים  להפך.  אלא  מעצורים,  חסרת 

צנועים ונחבאים אל הכלים. הם מתרחקים מאור הזרקורים, אינם נשענים על כריזמה או  

על קסם אישי, אלא על אמות מידה מאתגרות המעניקות השראה כדי ליצור מוטיבציה. הם  

נח מייחסים   הם  לעצמם.  רק  ולא  ולנסיבות  לעובדים  הצלחתם  של  את  להצלחה  ושים 

הארגון שלהם, אינם נרתעים מלקחת אחריות על מעשיהם ומתעמתים במועד עם משברים  

מנהלים   תחתיהם  ומציבים  אותו  ומעצימים  שלהם  הצוות  את  מפתחים  הם  וקריסות. 

יורשים. הם מתמקדים בתחומים שב על  מעולים כמותם. הם מפתחים  יש להם יתרון  הם 
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יוצרים ביחד עם עובדיהם חזון ראוי    -  עובדיהם ובעיקרם. הם מעצימים את  פני המתחרי

 ידי העובדים ומתורגם להתנהגות יומיומית.  -ומאתגר המופנם על

להיתפס עלולה  הצניעות  הצבאי  מנהיגות    בהקשר  למנוע כסותרת  שעלולה  כתכונה  או 

כמובילים תפקדים  את  לבצע  עבור  ממנהיגים  כיוון  ומתווים  והשפעה  שינוי  מייצרים   ,

מוגדרות    הם.אנשי ענווה  או  צניעות  שונים,  צבאות  של  המנהיגות  בתפיסות  זאת,  עם 

)במקצוע,   גאווה  למשל,  בריטניה  בצבא  יעילה.  צבאית  למנהיגות  התורמות  כאיכויות 

של המנהיגות  תפיסת  ענווה.  עם  ביד  יד  לצעוד  צריכה  הצוות(  בהישגי  הצבא    בשירות, 

להיות   צריכים  מנהיגים  כי  מדגישה  כנועיםצנהבריטי  לא  אך  להיות  .  ועים  צריכים  הם 

יהירים   סגנונות  כי  היא מדגישה  עוד  לאנשיהם.  להתחבר  יכולת  ובעלי  נדיבים  אמפתיים, 

   .12וזחוחים של מנהיגות בצבא מדכאים יצירתיות ויוצרים ניכור 

פו  נוסף לכך,  כמו אלו בהם  בכירים, ההנחה היא הבסביבות מורכבות,  ידע  עלים מפקדים 

לא לשתף    והיכולות  נדרשים  ומנהיגים  המנהיג(,  אצל  לא  )גם  אחד  אדם  אצל  נמצאות 

)כפי שניתן    אנשים נוספים בתהליכי קבלת החלטות, בקידום תהליכים ובמציאת פתרונות

בהמשך(  המובאים  אחרים  במודלים  גם  וזאת  לראות  צניעות.  נדרשת  כך  לשם  לצד  . 

 פים אליהם מתייחס המודל:  ינים נוסמאפי

מנהיגים מדרגה חמש לא מתחילים את פעילותם במטרות    - אנשים תחילה •

הטובים   האנשים  את  לאוטובוס  הם מעלים  אלא באנשים.  ובאסטרטגיה, 

ביותר בתחומם ומושיבים אותם במקום המתאים. הם מורידים מהר את  

 וסעים.  כך מתחילים לחשוב לאן נ-מתאימים ורק אחר-הבלתי

ל • ביכולת  ואמונה  מחוזקים  עימות עם העובדות המרות  עם   –צאת  עימות 

מהירה,   היערכות  מיידית.  אחריות  ולקיחת  מוקדם  בשלב  מרות  עובדות 

 תכליתית ונחושה להתמודדות. ביטחון ואמונה בהצלחה. 

התנופה   • צעד    –גלגל  אחר  צעד  של  שינויים  של  ומתמיד  עקבי  ביצוע 

   לאחור.המביאים למהפכה במבט 

הטובה ביותר בעולם ולא    התמקדות במה שהחברה יכולה להיות  –מיקוד   •

   .במה שהיא עושה טוב מאחרים 

בטכנולוגיה   • מושכל  ולא    –שימוש  הצלחה  כמאיץ  טכנולוגיה  הכנסת 

 כאופנה. הטכנולוגיה כאמצעי ולא כמטרה.  

 
12 Developing leaders, a sundhurst guide (2012). Royal military academy sundhurst. 
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בניית תרבות מורכבת הבנויה על סדר, משמעת    –ביסוס תרבות ארגונית   •

וחדשנ וה יזמות  ועל  מחד  ונהלים  תהליכים  על  מ קפדה  אידך.  ות 
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 ת ומודל הפנתגראם הרשתי המנהיגות מודל

ודלה א.,  אייזנברג,  ל.,  )-פינטו,  ש.  בכירה  (.  2011פרגולה,  מודעינית  מפיקוד    –מנהיגות 

 מד"ה אמ"ן וביסל"ם.   מקצועי לפיקוד רשתי.

 . 48-55, 462מערכות פוסט מודרני. (. מנהיגות בעידן ה2015שריפט, ע. ואייזנברג, א. )

 . 2015"דואלוג" והוצג בכנס איפ"א פורסם גם באתר 

 

 רציונאל 

אינה   למנהיגות הגורסות כי מנהיגות  גישות חדשות  על  מודל המנהיגות הרשתית מבוסס 

רק תכונה, יכולת או סגנון השייכים אלא לפרט, אלא שמנהיגות הינה גם תהליך המתהווה  

ין הללו נוצרים ידע,  ן בין אנשים שונים בתוך הארגון. מתוך יחסי הגומל מתוך יחסי הגומלי

והשפעה. שינוי  יוזמות,  פעולה,  בכל    דפוסי  שהאינדיבידואלים  היא  המרכזית  הטענה 

עמיתיהם   על  השפעה מנהיגותית  להפעיל  יכולים  התפקידים בארגון  ובכל  הרמות בארגון 

עדות פני הארגון. במילים אחרות, מנהיגות  ועל ידי כך להשפיע על הכיוון הכללי שאליו מו

ב לייצר רשתות של קשרים על מנת לחבר  קיימת  ולכן מנהיגים נדרשים  כל חלקי הארגון 

 בין הידע, היכולות והמומחיות המפוזרים בארגון. 

 

הרשתית  המודל המנהיגות  מודל  גם  כמו  רשתית  מנהיגות    כי   הבנה  לאור  פותח  לפיתוח 

  ויים שינ  של,  המידע  מהפכת  של  תקופה  היא  התקופה.  השתנו   והפיקוד  המנהיגות  אתגרי

 לאורך  וודאות   אי  בתנאי  והתנהלות  האויב  של  הפעולה  דפוסיי  שינוי ,  מהירים   טכנולוגיים 

היתרון   ומנהיגות.  לפיקוד  חדשה  מציאות  יצרו  נוספים  וגורמים  אלו  כל  זמן כזה  במצב 

בי  תלוי  יהיה  אחרים  ארגונים  פני  על  ארגון  של  וכישרון  התחרותי  ידע  לשלב  שלו  כולת 

כל של  ורחבים  המנהיגות  מפוזרים  לרשותו בתהליך  שעומד  העבודה   Nelson et)  כוח 

al., 2007 )13. 

 

 פירוט

   מודל המנהיגות הרשתית פותח באמ"ן לאור מאפייני הפיקוד הבכיר באמ"ן ואתגריו.

 :  רצויים  פיקודיים פעולה דפוסי  ארבעה מופו

  ר כאש  לפרטים  צלילה  לבין  רחב  מערכתי  עיסוק  בין  וענ ל  היכולת  –  מקצועי  פיקוד . א

 .  לכך  נדרש

 
13  Nelson, P.C., Van Ameijde. D.J., Van Merus, N. and Billsbery, J. (2006). "An ampirical study 
of the factors influencing the emergence of distributed leadersip". 

Northouse, P.G. (2004). Leadership: Theory and Practice: London: Sage publications.  
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:  בולטים  מאפיינים  שני.  ומרוחקת  סימבולית  למנהיגות  המעבר  –"  קלאסי"   פיקוד . ב

.  מאחוריהן  ולעמוד  סיכון  נטילת  ותוך  וודאות  באי  גם  החלטות  לקבל  היכולת

  וטיפול  ת אישי  התייחסות   דרך  משימות  לביצוע  אנשים   ולהוביל   לרתום   והיכולת 

 .  בפרט 

,  מן ז   נקודת   בכל  הארגון  עתיד   על   ארגוני  שיח   לייצר  היכולות  –  אסטרטגי  פיקוד .ג

  של   בבניה  החדשים  הכיוונים  את  ךלתמו   והיכולת   שכשנדר  להשתנות  הגמישות

 .  בהתאמה וזמניים קבועים ומנגנונים תשתיות,  תהליכים

 בין  חיבורים  ומאפשר  צותיות  מעודד  אשר  מנהיגות  דפוס  זהו  –  רשתי  פיקוד . ד

  היתר   בין  נועד  זה  דפוס.  משנית  עההשפ  עמדת  מתוך  לעתים,  ויחידות   אנשים

,  הידע   מהפכת,  המהירה   הטכנולוגית  ההתפתחות  עם  אפקטיבי  באופן  להתמודד

  אישיים   גבולות  של  הקונספט  על  תיגר  קורא  זה  דפוס.  המורכבות   –  הסייבר

  והיודע   החזק  המנהיג  רעיון  על,  ופורמליים   היררכיים  מבנים  על,  וארגוניים 

  בתמהיל   מרכזי   פעולה  כדפוס  חשיבותו ,  כך  בשל.  למנהיגות   הציות  ובהכרח

הפיקוד    .הבכיר  הפיקודי  דפוסי  שלושת  את  מחליף  אינו  הרשתי  הפיקוד 

המסורתיים. הוא מתקיים לצדם וחוצה אותם, כך שפיקוד רשתי נדרש ממפקדים  

 בכל דפוסי הפיקוד. 

 : יישום

  על   שיח   ידי-על  דפיקו ה  תפיסת  הרחבת 

 .  רובד כל של והמשמעות  המודל

  למנהיגות   בעיקר  הרלוונטיים  כלים  תוחפי

  צוות   בניית,  פעולה  שיתופי,  הרשתית

  באיזורים   שהייה,  מולטידיספלינרי 

  ניהול ,  וודאות  באי  שהייה,  מורכבים

 .  ועוד  מטריציוני
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. מודל  מודרני  הפוסט  ידןעב   למנהיגות  מודל  –  הפנתגראם  מודלבהמשך למודל זה פותח  

 כיב הפיקוד הרשתי. הפנתגראם למעשה מפרט את ר 

 

 : רבדים  משלושה מורכב הפנתגראם מודל

 

  ההוויה   רובד,  Perceive  -  התפיסתי  הרובד

-  Virtue  ,ההתנהגותי  והרובד  -  Practice  .

   האדם   של  הפרשנות  נמצאת  התפיסתי  ברובד

  אלו   –  במציאות   ההתרחשות   לגבי

  בה   הדרך  הוא  ההוויה  רובד  ", משקפיים"ה

  המציאות   עם  במפגש  עצמו  את  תופס  אדם

  התנהגויות   נמצאות   ההתנהגותי   ברובד   ואילו

.  משתנה  במציאות  ארגון  להוביל  המסייעות

  על   ומשפיע  מושפע  הרבדים  מן  אחד  כל

 על  משפיעה  תפיסה  למשל  כך  -  האחרים

.  ולהיפך  תפיסה  על  משפיעה  והתנהגות,  הוויה 

 אחד  כל  עם  לעבוד  להתחיל  ניתן  לכן

 . שינוי  לייצר ומשם  מהרבדים

 - (Perceive)  התפיסתי רהאתג 

.  אותם  ומפרש  במציאות  האירועים  על   מסתכל  המפקד   בה  הדרך  הוא  התפיסתי   הרובד

,  מתמדת  והשתנות   בשינוי  אמונה,  באקוסיסטם  הכרה :  מרכיבים  שלושה  התפיסתי   לרובד

  ועל   הפרט  של  ההוויה  על  בהשפעה  מכריע   תפקיד  המציאות  לתפיסת.  מציאויות   וריבוי

 . יבותהחש ומכאן ההתנהגות

  – (Virtue) ההוויה  אתגר

  ואפשרו   השינוי  עם  שנעו  למפקדים  כמשותפים  שזוהו  מרכיבים  של  אוסף  הנו  ההוויה  אתגר

  כדי   מגייס  שאדם  רגשיות  איכויות  היא  הוויה.  האחרונות   בשנים  ולהתפתח  לצמוח  לארגון

  ת א  החווים  מפקדים.  המורכבות  של  במשקפיים  נתפסת  יאהש  כפי  המציאות  עם  להתמודד

  בקבלת   אפשרויות  סוף  ואין  מתמידים  שינויים,  חלקיות,  תלות  של  כמציאות  המציאות

לחוש,  החלטות    המאפשרת   הוויה  נדרשת  זו  חוויה  לנוכח.  במסוגלות   ערעור   עלולים 

 .  הארגון  ועבור המפקד עבור מיטבית  התמודדות

  תחושת ו  יציבות  מייצרים  יותר  עליהם  שעובדים  שככל  הוויה  של  מרכיבים  חמישהישנם  

  ויש   אותם  מערערת  המציאות  אך  במפקדים  קיימים  אלו  שמרכיבים  היא  ההנחה.  מסוגלות 

 .  מורחבת  ואחריות  ערך, אומץ,  אמון,  ידיעה אי: הם המרכיבים.  עליהם ולעבוד  לחזור
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 –( Practice) ההתנהגותי האתגר

  . מודרנית   הפוסט  בסביבה  אפקטיביות  המקדמות  התנהגויות  מאגד  ההתנהגותי  האתגר

  כלים   המהוות  התנהגויות.  וההוויה  התפיסה  ממרכיבי  ומושפעות  נגזרות  ההתנהגויות

  שיתוף,    Reflection in actionהם:  מפקדים  לפיתוח  ומשמעותיים  רלוונטיים

 .  ויצירתיות  וארגוני אישי  חוסן, סדר   אי  אפשור, ושותפות 

 : מנהיגים ופיתוח  ארגונית  מנהיגות פיתוח מאפשר  המודל

 .   השונות  בהכשרות  ניהוליים  כלים   מתן התנהגותי -  מיהפני הרובד

  הכרות   על ידי   הארגוניים  המשקפיים  הרחבת,  ארגוניים  משקפיים  הינן  –  החיצוני  הרובד

,  והמורכבת  המשותפת  הסביבה  והבנת  שונים  ארגונים  בין  שיח,  מורכבות  תיאוריות  עם

 .  מורכבות  סביבות לניתוח כלים ומתן

ידי  בארגון  לפתח  שניתן  בדרו   הינו  ההוויה  רובד   בו   מפקדים  פורום  של  פנימי  שיח  על 

  אישיות   ולא   ארגוניות   סוגיות  הינן  אלו  שסוגיות   ובמבינים  לשני   אחד  חשופים  מפקדים

 .  אותם  ולחזק
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 סתגלנית  מנהיגות

Heifetz, R. (2009). The Practice of Adaptive Leadership: Tools and 
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combined arms center for leader development and education, CAL- 

center for army leadership. 

 

 רציונאל 

ושל צה"ל בפרט מאופניית כיבת  סבי  בכלל    ום במורכבות שמשמעותההפעולה של צבאות 

 ( ליניארית )במשמעות של  שינויים מהירים  דינמיות(, חוסר וודאות, מציאות מתהווה ולא 

סיבה ותוצאה(, עומס במידע, ריבוי גורמים וריבוי משמעויות לאירועים. ולכן גמישות היא  

  על מנהיגים צבאיים להסתגל במהירות למצב עמו הצבאית.  במנהיגות  מרכיב חשוב ובסיסי  

הם מתמודדים. נדרשת הסתגלות מחשבתית, מבנית וטכנית. הדבר מצריך רוח אדפטיבית,  

משתנים   מצבים  ועם  מוכרים  לא  סיכונים  עם  להתמודד  נכונות  ויצירתית,  חדשנית 

 במהירות וכן יכולת להסתגל למצב על סמך ניתוח והערכה רצופים.  

ה   יםקי סתגלנית.  למנהיגות  רשתית  מנהיגות  בין  ישיר  משמעותיים  קשר  שינויים  ובלת 

במערכות מורכבות ובסביבה מורכבת יכולה להיעשות על ידי פעולה של אנשים רבים ואין  

מנהיגות   הזה,  במובן  מהותי.  לשינוי  להביא  כדי  אישית  בכריזמה  או  בסמכות  די 

 הסתגלותית מתייחסת לפעולה ולא לאדם.  

 רוטיפ

  ולשמר   משתנה  מציאות  לנוכח  ותלהשתנ  ארגונים  של  ליכולת  מתייחס  ההסתגלותמושג  

  היא  (adaptive leadership) הסתגלותית  מנהיגותן.  זמ  לאורך  מערכתית  רלוונטיות

  פי ל,  המנהיגות  תכלית.  הרחבה  מערכתב   משמעותי  שינוי  המקדמת  רבים  אנשים   של  פעולה

 .במערכת  הפעולה דפוסי של בשינוי מצוי  זו גישה

  וכלי   הראיה  שדה  את  מרחיבה  שהיא  בכך  מצוי  ההסתגלותית  המנהיגות  גישת  של  כוחה

.  חדשניים   רעיונות  בקידום  במערכות  אחרים  מובילים  וגורמים  מנהלים  שבידי  ההשפעה

  במסגרת  ראוי  מענה  מקבלים  שלא  אתגרים  למול  מתבקשת  הסתגלותית  המנהיגות,  לכן

) הרגילה   הארגונית   של   עמדה  .טכניים  לאתגרים  בניגוד (הסתגלותיים  אתגרים - קרי, 

 הסוגיה.  על רחב במבט להתבונן יכולת של שילוב דורשת, הסתגלותית  מנהיגות

http://doalogue.co.il/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA
http://doalogue.co.il/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8_%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99
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  של ב  ,וסמכות  מנהיגות  בין הבחנה  בתוכו   מכיל  ההסתגלותית  המנהיגות  מושג,  בנוסף 

,  ההסתגלותית  בראיה  המנהיגות.  כמנהיגות  כריזמה  או  סמכות  לזהות  הנפוצה  הנטייה

,  כן   על.  במערכת  הקיים  קוו-הסטטוס  מן  הלאה  הנע  שינוי  המקדמת  זו  היא,  זאת   לעומת

  כך   כל קשה  ולכן הקיימים הפעולה ודפוסי הערכים  במערך  שינוי תמיד  מצריכה  זו  מנהיגות

 . הפועל אל אותה  להוציא

 

  עם   ההתמודדות  בניסיון  חיונית  כתגובה  מוגדרת  הסתגלותית  מנהיגות,  הצבאי   שרבהק

  לנסיבות  בהתאם  לשינוי  להגיב  היכולת  היא  אדפטיביות.  ובעתיד   בהווה  הלחימה  אתגרי

  עם   ודדותתמבה  ויצירתיות  חדשנות,  גמישות   יכולת  לפתח  היא  בתחום  ההכשרות  ומטרת

 .  14( Cojocar, 2010) נודע-הלא

 

מתייחס הסתגלותית  אם  למנהיגות  הרי    שינוי  המקדמת  רבים  אנשים  של   פעולהכים 

שמודלים רשתיים לפיתוח מנהיגות )כפי שפורטו לעיל( מהווים תשתית משמעותית לפיתוח  

 מנהיגות הסתגלותית. 

 

לפיתוח  נ ותהליכים  כלים  עקרונות,  מספר  ישנם  לכך,  לצורך  וסף  מענה  שנותנים  מנהיגות 

הסתגלות  מנהיגות  עצמי  יתבפיתוח  לפיתוח  בסיס  מהווים  למעשה,  אלו,  וכלים  עקרונות   .

 מתמיד שהוא תנאי הכרחי בפיתוח יכולת גמישות וסתגלנות. 

 

 expanding)  ידע  הרחבת  :עיקריים  אלמנטים  בשני   מתמקד  עצמי  פיתוח.  עצמי  פיתוח

knowledge)  יתעצמ  מודעות  פיתוחו  (developing self-awareness .)   הגישה  

  זמן   להשקיע  צבאיים  מנהיגים  על  שכיום  היא  העצמי  הפיתוח  פרקטיקות  סבבסי   העומדת

  ההשתנות   משום  בעיקר  זאת.  לעבר  בהשוואה  עצמי  ובפיתוח  עצמית  בלמידה  יותר  רב

   .הלחימה/הפעולה סביבות  את המאפיינים צפויים הבלתי והאתגרים  המתמדת

  לידע  יחסותהתי  תוך,  הצבאית  הדוקטרינה  של  רצינית  למידה  כולל  שיאי  פיתוח -

  צבאית  היסטוריה  של,  אישיות  התנסויות  של,  אישית  מבט  נקודת  של  תוצר   שהוא

  ניתן   שלא  היא  זה  עקרון  בבסיס  העומדת  הסהתפי.  פוליטית -גאו  מודעות  ושל

  אותם   ךלחנ  יש,  לכן.  כקצינים  יתמודדו  שאיתה  סיטואציה  לכל  מנהיגים  להכשיר

 
14 Cojocar, W. (2012). Adaptive Leadership in the Military Decision Making Process. 

Military Review 2012: 23-28. 

 

http://doalogue.co.il/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%9C_%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%AA
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.  מפוכחים   שיקולים  לביצוע  תוהיכולו   הבסיס  את  להם  שיהיה  כדי,  רחבה   בצורה 

 . מנהיגים לפיתוח ביותר  הטוב המצע הוא תבונתי שפיתוח היא התפישה

-מודעות  לפיתוח .  מודעות   פיתוח  באמצעות   עצמי-פיתוח  של  הפסיכולוגי  ההיבט  -

  בסביבות   יותר  הרב  ביעילות  ולתפקד   להסתגל  למנהיגים  לסייע  האפשרות  עצמית

  פיתוח   בתפישת  המרכזי  אדפטיביותה  רוןעק  למימוש  בדרך  קריטי  כמרכיב.  שונות

  החוזקות   את  לזהות  למנהיגים  מאפשרת  עצמית-מודעות,  האמריקנית  המנהיגות

  את  לתקן   מנת-על  חוזקות  באותן   ולנקוט  שונים  בהקשרים   שלהם  והחולשות

  לעצמם   המודעים  שמנהיגים  ותטוענ   זה  בהקשר  הפיתוח  תוכניות.  שזוהו  החולשות

  ופעולות   אירועים ,  להתנסויות   בנוגע  באדיקות   ותקש  שאלות  ושואלים  מנתחים

  היא   הסהתפי .  ועמוק   רציני  באורח  התנהגותם  את  בוחנים  הם.  חוו  אותם

  שלהם   העבר  בהתנסויות  הגיון   מוצאים  בעצמם   הבטוחים  יכולות  בעלי   שמנהיגים

  מדגישות   הפיתוח  תוכניות,  עוד .  מםעצ   על  יותר  ללמוד  כדי  בהן   ומשתמשים

  באבחון   קריטי  גורם  היא  עצמית-מודעות,  הרף  ללא  שתנותהמ  פעולה  שבסביבות

  מגבלות   ושל  המנהיג  של  האישיות  יכולותיו  של,  סביבתיים  שינויים  של  מדויק

  או   אימון  ליישם  למנהיגים  מסייעת  עצמית-מודעות.  הספציפית  בסביבה  הפעולה

,  כן   על  יתר.  חדש   מידע  אחר  לתור  ובמקביל  חדשה  הולפע  בסביבת  קודמת  הכשרה

  עשויים   לעצמם  המודעים  שמנהיגים  היא  הללו  התוכניות  בבסיס   העומדת  פישההת

  עבודה  בסביבת  יעיל  תפקוד  לשם  להם  נדרש  סיוע  איזה  קלות  ביתר  לקבוע

 .  מסוימת

  יש   צבאיים  כמנהיגים,  כך  לשם.  עצמי  לפיתוח  הכרחית  היא  מודרכת  רפלקסיביות -

  כמנהיג   עליי  מספרת  שביצעתי  הפעולה  מה:  כגון  בשאלות  רצוף  באופן  לעסוק

  התנסויותיי   ממגוון  צבאית  מנהיגות  ועל  קצונה  על   למדתי  מה?  אנשיו   את  המפתח

  וכמנהיג  כאדם  שלי  והחולשות  החוזקות  על מלמדת   מסוימת התנסות כיצד?  כה  עד

 ?  כמנהיג  פתחותיהת את  לקדם כדי  בעתיד  לנקוט עליי פעולות ובאילו? בצבא 

  AAR (The after action review)  -ה  תהליך:  עצמית  מודעות  לפיתוח  כלי -

  כך   ידי-ועל  בפעולתם  וחולשות   חוזקות   לזהות  ואינדיבידואלים  ליחידות   המסייע

  למנהיג   המסייע   בכלי   מדובר .  האירוע   או  הפרויקט   בהמשך  ביצועיהם  את  לשפר

  להמשך   ולהתכונן  לתכנן  כך  ידי-ועל  אנשיו  ושל  שלו  הביצוע  אופן  את  לבקר  הצבאי

  נוקטים   בה  מנהיגות  פיתוח  בטכניקת  מדובר.  בעתיד  דומים  עיםלאירו  או  האירוע

  של   באחריותם  עיסוק  כאן  יש   בעצם .  עמיתים   מפקדים  פיתוח  לשם  מפקדים

  בין   אינטגרציה  ביצוע  ידי-על,  מעמיתיהם  אליו   שמגיע   במידע  הגיון  ליצור  מפקדים

  וי הגיל   שלב   זהו,  הרלבנטית   הצבאית   והדוקטרינה  אישיות  התנסויות,  אישי  ידע

  הפיקוד   בשרשרת  המנהיגים  ועל  מדריכים /הצופים  על,  הנדון  במקרה.  למעשה

,  כן   בעשותם.  המודרכת   הלמידה  עקרונות   להטמעת  ורעיונות  טכניקות  למנף

  מדריכים /הצופים,  שלו  הלמידה  אורחות  על  אחריות  לוקח  צופים  הם  בו  המנהיג
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.  התמיכה   עמדות  את  ממלאים   הפיקוד  שרשרת   מתוך  מפקדים   קרובות  ולעיתים

  ללומד   הנצפה  המנהיג  את  הופכת  אימונים  של  בעיצומם  מודרכת  בלמידה  השימוש

  וגילויים   עצמיים  גילויים  מעודדת  כך  ידי-ועל(  self-guided learner)  עצמאי

  תהליך   את   מבצעים   מדריכים/הצופים.  וכדומה  סביבתיים-ארגוניים,  יותר   רחבים 

  חשיפה ,  שונות  שאלות  שאילת,  םחיוביי  חיזוקים  באמצעות  הזה  והחניכה  הצפייה

  אתגרים   מול  העמידה  אופן  בחינת,  ותוצאה   סיבה  של  אנליזה,  מבט  נקודת  למגוון

 .  ועוד 

  וכנה   ברורה  תמונה  ליצור  עליו  לעצמו  מודע  יהיה  שמנהיג  מנת-על:  משוב  קבלת -

  קבלת  באמצעות  השאר   בין,  שלו   ות המגבל   ואת  היכולות   את   בעת-בה  המכילה 

  או   היחידה  של  המשותף  המאמץ  מן   חלק   המהווה  חשוב  בעקרון  מדובר.  משוב 

  נוסף  מרכזי   דגש.  וממונים  פקודים,  עמיתים   ;מקורות  ממגוון   עצמי  בפיתוח  הצוות 

  במאמצים   לסייע  עשוי  אשר(  mentorship)  הדרכתי  לליווי  זה  בהקשר  מופנה

 . מקצועיים יעדים  תולהשג משמעותי  עצמי לפיתוח

  בטכניקת   מדובר.  (guided discovery learning)  מודרכת  גילוי  למידת -

  כאן   יש  בעצם .  עמית  מפקד  בפיתוח   לסייע  מנת -על  מפקדים   נוקטים   בה   פיתוח 

-על,  מעמיתיהם   אליהם  שמגיע  במידע  הגיון  ליצור  מפקדים  של  באחריותם  עיסוק

  הצבאית   והדוקטרינה  אישיות  התנסויות,  אישי  ידע  בין  אינטגרציה  ביצוע  ידי 

  של   בעיצומם  מודרכת  בלמידה  השימוש.  למעשה   ויהגיל   שלב  זהו,  הרלבנטית

  כך   ידי -ועל(  self-guided learner)  עצמאי  ללומד  המנהיג   את  הופכת   אימונים

.  וכדומה  סביבתיים-ארגוניים,  יותר   רחבים  וגילויים  עצמיים   גילויים  מעודדת 

  הצפייה  תהליך  את  מבצעים(  המפקד  של  עמיתים,  כאמור ,  שהם )  המדריכים

  למגוון   חשיפה,  שונות   שאלות  שאילת,  חיוביים  חיזוקים  מצעותבא  הזה  והחניכה

 .  ועוד   אתגרים  מול  העמידה אופן  בחינת, ותוצאה   סיבה של אנליזה,  מבט  נקודת
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 :שני חלק 

מודלים של פרקטיקות,  

   כלים ויכולות מנהיגות
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 ת פעולה לפי דרג וסביב  המודלים מיפוי

 

 )פיקוד על מסגרת(: מונהגים ת מנהיג על  מודלים העוסקים בהשפע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : הסביבה וההקשר –מודלים העוסקים במערכת 

 

 

 עמוד  למי מיועד  מודל 

סביבת   דרג 

 פעולה 

 

הכוח   מקורות 

 וההנעה 

 48 קרבית  סרן  - סג"ם

 מטה  רס"ן  –סג"ם 

 52 כל הסביבות  רס"ן  – סג"ם למידה  -התמקמות 

הצרכים   תיאוריית 

 של מאסלו 

 54 כל הסביבות  סגן  - סג"ם

 57 כל הסביבות    סא"ל  –סרן  טקטיקות השפעה 

 59 קרבית  סא"ל  –סג"ם  תחות צוות התפ

 מטה  סא"ל   –רס"ן 

 64 כל הסביבות  רס"ן   -סרן  וסן ארגוני ח

 70 כל הסביבות  סא"ל   –רס"ן  אדיג'ס 

 72 קרבית  אל"ם הארגון הלומד 

 מטה  אל"ם  –ל סא"

 76 בות כל הסבי אל"ם  - סא"ל עוצמה ארגונית 
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 פירוט המודלים 

 

 וההנעה  חוהכ מקורות

French, J.R.P., Raven, B.H., (1959). The Bases of Social Power, in 

The Negotiation Sourcebook, Ira G. Asherman , Sandra Vance 

Asherman (EDs), 2nd edition 2001,HRD Press, pp 61-75. 

הוצאת   .על המנהיגותיו. בתוך: מ. פופר וא. רונן )עורכים(.  (.  המנהיג ואנש1989רונן, א. )

 משרד הביטחון: תל אביב. 

 רציונאל 

 . במובן של יחסי כח   מודל מקורות הכוח וההנעה מייצג גישה של מנהיגות

מפקד   משתמש  בהם  ההנעה  מקורות  את  המתארים  שונים  מודלים  בכדי    /ישנם  מנהל  

 " מודל  כפיפים.  של    מקורות להניע  )הכח"  ורייבן  (  French & Raven, 1959פרנץ' 

המנהיג  של  כוחו  את  היוצרים  היסודות  כל  את  אחת,  במערכת  רק  .  מסכם,  אין  למנהיג 

 אמצעי אחד להשפיע אלא מגוון של אמצעים.  

 

תי", אך ניתן ליישם המודל אינו דן דווקא במנהיגים אלא במונח כללי יותר של "כח חבר 

ש כוחו  שאלת  לגבי  המשמעויות  המנהיג. את  ל   ל  מתייחס  חברתי  המודל  סוכן  של  יכולת 

עמדותיו,   התנהגותו,  לשנות את  דהיינו:  נתונה,  חברתית  במערכת  אחר  על אדם  להשפיע 

 ב', המאפשרים את הפעלת הכח.   -א' ל ןצרכיו וכד'. בסיסי הכח הם היחס שבי 

 

וח החוק, כוח  כוח השכר, כוח הכפייה, כ   –  בסיסי כח מרכזייםחמישה  מונים  פרנץ' ורייבן  

מקורות   חמישה  הכולל  זה  מודל  של  פיתוח  הציע  ביסל"ם  המומחה.  וכוח  הזיקה 

 למנהיגותו של המפקד: סמכות, מקצועיות, חברתיות, הזדהות, ערכיות. 

 

 פירוט

 לפי פרנץ' ורייבן קיימים חמישה בסיסי כוח מרכזיים:

השכר .1 תפ  –  כוח  על  להשפיע  ובכך  לתגמל  יכולת  של  תפיסה  על  )בעיקר  מבוסס  וקה 

 תגמולים חומריים(. 

 מבוסס על ציפייה של אנשים להיענש אם יסרבו להיכנע להשפעה.  – כוח הכפייה .2

נובע מהערכים המופנמים של מושאי ההשפעה כי לסוכן החברתי יש זכות    –  כוח החוק .3

 שפעה זו.חוקית להשפע עליהם ולהם יש חובה לקבל ה
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שפעה עם סוכן ההשפעה ועל השאיפה  מבוסס על הזדהות של מושאי הה  –  כוח הזיקה .4

 להתנהג כמוהו. 

כוח הנגזר מפערי הידע והמומחיות הנתפסים בין סוכן ההשפעה לבין    –  כוח המומחה  .5

 האחרים. 

שהם   הסיווג  מנהיגות  של  בהקשר  היא  ורייבן  פרנץ'  של  המודל  על  העיקרית  הביקורת 

כר אינם שני צדדים של נו מייחד וממצה דיו. למשל, האם כוח הכפייה וכוח הש מציעים אי

אותה מטבע )תגמול חיובי ותגמול שלילי(? האם לכוח הזיקה לא יכולות להיות משמעויות  

או   למנהיג;  המונהגים  של  ואהבה  חיבה  למנהיג;  להידמות  כפיפים  של  )שאיפה  שונות? 

 שניהם יחד(. 

 

פרנץ'   של  למודל  חמישה  בהמשך,  הכולל  המודל  של  פיתוח  בביסל"ם  הוצע  ורייבן 

 קורות כוח למנהיגותו של המפקד: מ

 

  מתוקף   משימות  להטיל  היכולת  על  המבוססת,  אנשים   על  לפקד  פורמלית  סמכות .1

  החוקית  הסמכות  על  מבסס.  מגוונים  תגמול  באמצעי  ושליטה  הארגוני  התפקיד

 . ולתגמל  להעניש

  אנשים  המביאה  והמומחיות  הידע  פערי,  המקצועי  היתרון  מתוקף  השפעה  –  מקצועיות .2

 (. המומחיות מתוקף)  המפקד על לסמוך

  מתוקף   לבצע  ולרצון  להערכה  המביאה  אישית   משיכה  –  התייחסות/להזדהות   מודל .3

  אישית  ה דוגמ"(.  אחרי" ה  אתוס)  להזדהות   בהערכתו   לזכות  ורצון   המנהיג   עם   הזדהות

 . לכך  הדרכים אחת היא

 עההשפ.  אישית  ולמחוייבות  להדדיות  המביאים   –  אישיים-ןבי  כישורים  -  חברתיות .4

 . החברות רגשי  מתוקף

  מערכת  מתוקף  והמנהיג  הכיוון,  הדרך   עם  להזדהות  לאנשים  המאפשרים  –  ערכיות .5

 .   משותפת   ערכים
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 מקורות ההנעה  

 דוגמאות  משמעות  ההנעה   מקור

,  קצין  היותך  מתוקף  אנשים  הפעלת פורמלית  סמכות

  לך   העניקה  מערכתשה   היתרון  מכוח

  להעניש   החוקית  הזכות  ומתוקף

 . ל ולתגמ

  אני   כי  תעשה  ואתה,  שלך  המפקד  אני "

 "…אמרתי 

  בלי   משמר  לעליית  עכשיו  תלך  אתה"

  אני ,  תלך   לא  אם.  איתי  להתווכח

 ." לבסיס אותך ארתק

  על   להשפיע  הקצין   של  יכולתו  מקצועיות 

  מומחיות   מתוקף  ולהניעם  אנשים

  ספציפי   מקצועי  ידע  אם )  מקצועית 

 (. מנסיון כתוצאה  שנרכש ידע ואם

  לך   שיש  יודע  אני  ש"קחכ  מנסיוני"

 " הזה לאימון תחמושת מספיק

  הבעיה   את  לפתור  איך  לך  אסביר  אני"

 " ביותר  הטובה בדרך הזו

  אנוש יחסי

 ( בינאישיים כישורים)

  ולהניע   להשפיע   הקצין  של  יכולתו 

,  איכפתי  להיות  היכולת   מתוקף 

,  להקשיב,  ותרגיש  להפגין,  אמפטי

  תשומת   להם  ולתת  לאנשים   לדאוג

 . לב

  וקושי   בבית  קשיים  שיש  מבין  יאנ"

  לשמוע   מעוניין  אני.  במחלקה   להשתלב

  איך   ולראות  האלה  הקשיים   על  ממך 

 " לעזור יכול  אני

  שאתה   רואה  ואני,  לך   שקשה  יודע  אני"

  לך   לתת  יכול  לא  אני  אבל,  מתאמץ

 ." היום לצאת

  מתוקף   אנשים  על  להשפיע  לתהיכו אישית  הודוגמ  הזדהות

.  פקדלמ  להידמות  רוצים  שהם  כך

,  רבה  במידה,  תלויה   הזו  היכולת

  בכל ,  נותן   שהקצין  האישית  בדוגמא

 . התחומים

,  מרגיש   אתה  איך  מאוד  טוב  יודע  אני"

 " פעם שם הייתי אני גם

 על   יושבים  ביחד  שנינו,  עכשיו "

  מסיימים   שאנחנו   עד,  הזה  הפרוייקט

 " אותו

  וזאת   שלי  המפקד  את  אדמ  מעריך  אני"

  רס לקו   לצאת   שהחלטתי  הסיבות   אחת

 " קצינים

  על   להשפיע  המפקד  של  יכולתו ערכיות 

  מערכת   מתוקף  אנשים   התנהגות

,  לעצמך   ובעיקר,  לכולם   תוכיח  בוא"
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  ערכי   אם:  ולו  להם  משותפת  ערכים

  הערכים   אם(,  האתי   הקוד)  ל"צה

 . הקצין של הפנימי הכוח שהם

 " עימקצו  להיות אומר זה מה

  לבצע   וצריך,  משימה   היא  משימה "

 אם   גם,  ביותר   בהטו   הצד  על  אותה

 " זמן  ואין קשה

 



 

53 

 

 

 למידה - התמקמות מודל

ק.   ופרסבורגר,  ט.  קומט,  ר.,  חיליות  (.1999)שמעוני,  להשלמות  לתפקיד  כניסה  .  סדנת 

 ביסל"ם. 

 

 רציונאל 

,  גיסא  מחד.  תוולמיד  התמקמותו  את  לשלב  כיצד  להחליט  עם כניסתו לתפקיד על המנהיג

  שהוא   כיוון,  גיסא  ומאידך  היחידה  את  ולהוביל  נהיגלה  מפקדים  חילופי  בעת  גם  לדאוג  עליו

שני הצרכים לכאורה סותרים: למידה כוללת אי  .  היחידה  בלמידת  גם  להשקיע  עליו  חדש

שאלות ושאילת  כוללת  ,  ופאסיביות   כחולשה  להיתפס  עלולה  היאו  ידיעה  שסמכות  בעוד 

 תשובות מקצועיות וניהוליות.  מומחיות ומתן 

 

 פירוט

  עובדות   וקביעת  החלטות  קבלת,  מהלכים  יזימת,  העשייה   מידת  את  מבטא  ההתמקמות  ציר

 . בשטח

שותפיו)  התפקיד  את   הלמידה   מידת  את  מבטא  הלמידה   ציר צפיותיו,  דרישותיו,    (,על 

 . מרכיביה על היחידה ולמידת ולמידת הדרך הייחודית לביצוע התפקיד

          

                מתוך כך נוצרים ארבעה סגנונות:

 התמקמות                                     

                           

 המפקד הלומד         יודע כל                       

                                                                         למידה                                                                      למידה אי

 הנצחי  התלמיד      הפסיבי/כשלהנ                   

  

 התמקמות  אי                                
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  אינו   לתפקיד  ניסתוכ ב.  יסתדרו  הדברים  הזמן  עם  כי  ההנחה  תחת  פועל  –  הנכשל .1

 . בהכחשה  שקוע אלא  תבהתמקמו  או  בלמידה  עוסק

  בה  השעה אף זו ועיתים  מפקדים   חילופי בעת רתנעצ  אינה דהי יח  – הנצחי התלמיד .2

  התפקיד   בלמידת  לראשו  מעל  עד  שקוע  זה  מפקד.  ולהנהיג   להוביל  המפקד  נדרש

 . והיחידה

  מבלי   לפועל   להוצאתן  דואג,  החלטות  מקבל  לתפקיד  שבכניסתו  זה  –  כל  היודע  .3

  לעורר   ועלול  פינות  לשבור  וינסה  בתפקידו  נוקשה  כזה  מפקד.  בלמידה  זמן  להשקיע

 . ביחידה משברים

  משרה   הוא,  אחד   מצד.  הפרדוקס  בתוך  לתפקד  המצליח  מפקד  –  הלומד  המפקד .4

.  וגבולות   נורמות  לקבוע,  ליחידה  כיוון  לתת  מצליח  שהוא  בכך  פקודיו   על  בטחון

  על   ספקות  לומטי  מתייעץ,  שואל  הוא.  הנובחי   בלמידה  משקיע  המפקד,  שני   מצד

  אם   כי  חולשה  אינה  למידה  כי  מסר  בירמע   הוא  זו  התנהגות  באמצעות.  יסוד  הנחות

 . והחיילים  היחידה מחיי חלק
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 תיאוריית הצרכים של מאסלו 

Maslow, A.H (1954). A Theory of human motivation. Psychological 

Review 50(4), 370-396. 

 רציונאל 

מאסלו של  הצרכים  המוטיבציה ש  תיאוריית  בתחום  תיאוריות  לקבוצת  כיוון    .15ייכת 

בפרט  שמר צבאית  ובמנהיגות  בכלל  במנהיגות  ומשמעותי  מרכזי  מרכיב  הוא  ההנעה  כיב 

רבה   חשיבות  שישנה  ולעיסוקהרי  פיתוח    ללמידה  בתהליכי  מוטיבציה  של  בתיאוריות 

מפקדים   והסומנהיגות.  הפסיכולוגיים  והתהליכים  המנגנונים  להבנת  ציולוגיים  נדרשים 

בתחושו שמקורם  פנימית  מוטיבציה  גאווה,  שמייצרים  אמון,  מחויבות,  של  ובצרכים  ת 

 (. 2006כבוד, ביטחון, הצטיינות ועוד )מתוך עקד אבני היסוד של העשייה הצבאית, 

לספק אותם יוצר הנעה.   על פי התיאוריה של מאסלו לאנשים צרכים מסוגים שונים והדחף

קט חמש  בין  מפריד  היררכי  מסלאו  באופן  המסודרות  צרכים  של  צרכים    –גוריות 

ובאהבה,  פי בשייכות  הצורך  בביטחון,  הצורך  והצורך  הזיולוגיים,  ובכבוד  בהערכה  צורך 

יותר   גבוה  צורך  מתעורר  בסיסי  צורך  מסופק  כאשר  רק  זה  מודל  פי  על  עצמי.  במימוש 

 
ן לעשות שימוש בתהליכי פיתוח מנהיגות הם: תיאוריות ומודלים נוספים בתחום המוטיבציה בהן נית 15

שמבחין בין "צרכים היגייניים" שאי סיפוקם יביא לאי שביעות רצון של הפועל   המודל של הרצברג
וביטחון   תנאי עבודה, סביבה פיזית, משכורת, סטטוס -בעבודתו, אולם סיפוקם לא יביא להנעה חיובית 

סים בין אישיים, הישגיות, הערכה, אתגר בעבודה, קידום  תעסוקתי; לבין "צרכים מניעים" הכוללים יח
המניחה כי הציפיות שיש לאדם לגבי  תיאוריית הציפיות של וורום, פורטר ולאולרוהתפתחות אישית. 

ת כוח הנעתו. אנשים  תוצאות פעולתו ולגבי ערכה הן הקובעות את נכונותו להתאמץ להשיגה, כלומר א
יש ערך בעיניהם ואם הם יכולים לצפות כי מה שהם יעשו לקראתה יונעו להשיג מטרה אם למטרה זו 

לפיה האדם כפרט הוא חלק מחברה והוא פועל בהתאם  תיאוריית ההוגנותיוביל, אמנם, להשגתה. 
רת רק כאשר הפרט  לתנאים החברתיים המתנים את התגמול למאמציו. בהתאם לכך, הנעה חיובית נוצ

שמציע כי האופן   המודל של מקגרגורואה לתגמול פרטים אחרים. מניח כי התגמול למאמציו הוגן בהשו
"מגשימות   –בתורן  –שבו תופס המנהיג את צורכי האנשים מתנה את ציפיותיו מהם ואילו ציפיות אלה 

שאלה החשובה, אם כך, היא את עצמן". כלומר, הכפיפים מתנהגים כפי שהמנהיג מצפה מהם להתנהג. ה
-ג לגבי הכפיפים )פירוט של התיאוריות והמודלים ראו אצל טובי, ש. ואלפיהמהן הנחות היסוד של המנהי

 תורה מקצועית. ממד"ה/ביסל"ם(. –(. פיתוח מנהיגות צבאית 2014דימנט, ש. )
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פחות הנעה  ובסיסי  גורם  להוות  מ  .שיכול  מסוים  צורך  כאשר  הוא  כלומר,  לסיפוקו  גיע 

 הצורך הבא אחריו בסולם ההיררכי.  מפסיק להיות גורם מניע ואז מצעורר

 פירוט

רבים  הם  האדם  מניעי  ההומניסטית,  הפסיכולוגיה  ממובילי  מאסלו,  של  המודל  פי  על 

 מניעי חסך ומניעי גדילה. ומגוונים. באופן כללי ניתן לחלקם לשתי קטגוריות עיקריות:  

צרכי הערכה, הם  צרכים פיזיולוגיים, צרכי ביטחון, צרכי שייכות ו  –  מניעי החסך, ובתוכם 

של  המטרה  ופסיכולוגית.  פיזית  מבחינה  להתקיים  האדם  יוכל  לא  שבלעדיהם  צרכים 

אדם   למשל,  נעים.  לא  מתח  של  הפחתה  דרך  לאיזון  באמצעותם  להגיע  היא    רעב האדם 

ון, ואדם שחי באזור מלחמה ישאף למלא את החסך הפיזיולוגי שלו של הרעב באמצעות מז 

יסה למקלט. לעומתם, מניעי הגדילה,  הביטחון באמצעות כנ   ישאף למלא את תחושת חוסר

העצמית,   ההגשמה  צרכי  את  התוכן  הכוללים  את  לאדם  מספקים  אשר  אלו  הם 

לא    שבאמצעותו שלהם  מילוי  החסך,  למניעי  בניגוד  ומספקים.  מלאים  חיים  לחיות  יוכל 

בהתנהג לצמצום  נקראים  מביא  החסך  מניעי  להגברתה.  אלא  יות  ה  Doing needsות, 

לעשייה קשורים  ומנטלי.    –  שהם  פיזי  קוו  ססטוס  של  למצב  להגיע  מתחים,  להפחית 

נקראים   הגדילה  מניעי  ל"היות"    Being needsלעומתם  הקשורים  הם  למשל,    –שכן 

 להיות יצירתי, פתוח לחוויות. 

פיזיולוגיים במז  –  צרכים  צורך  הדרישות  ושתיהון  כוללים  ובסיפוק  בחמצן  צורך   ,

ומנוחה. כל הצרכים האלו    הבסיסיות של  הגוף כמו שמירה על טמפרטורה, שינה, תנועה 

הם חיוניים ומבלי למלא אותם האדם לא יוכל להתקיים ברמה הבסיסית ביותר. על מנת  

 לעבור לרמה הבאה הצרכים האלה צריכים להיות מסופקים במידה רבה. 

ביטח הבסי  –ון  צרכי  הפיזיולוגיים  בצרכים  עסוק  פחות  מפנה את כאשר אדם  הוא  סיים 

וניתנת   יציבה  לעצמו סביבה בטוחה,  וליצור  מסכנות  להישמר  הצורך  לעבר  ליבו  תשומת 

לניבוי באופן יחסי. למשל, צרכי ביטחון יכולים לבוא לידי ביטוי בהשגת קביעות בעבודה.  

ם מדי ולא באים על סיפוקם, המעבר לשלבים  גם במקרה זה, כאשר צרכי הביטחון חזקי

כב, האדם מוותר על הצרכים הגבוהים ופחות עסוק בצמיחה אישית. לעומת  הבאים מתע 

זאת, כארש הצרכים הפיזיולוגיים חזקים מדי, הם יכולים לבוא על חשבון צרכי הביטחון.  

 מזון.   למשל, אדם רעב שנמצא בשדה הקרב עשוי לחשוף את עצמו לסכנות כדי להשיג

ואהבה שייכות  הפ  –  צרכי  הצרכים  שמולאו  במידה  אחרי  הביטחון  וצורכי  יזיולוגיים 

יתרכז האדם בבנייה של קשרים חברתיים וחיזוקם, חיבור לקהילה שהוא יכול    מספקת, 

שייך  ממולאים    להרגיש  לא  האלה  הצרכים  כאשר  זוג.  בת  או  בן  אחר  חיפוש  וכן  אליה 

 למצבים של בדידות, הסתגרות וחרדה חברתית. במידה מספקת, נחשפים בני האדם 
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הער  הם    –  כה צרכי  כי  ולחוש  מסביבתם  והכרה  הערכה  לקבל  אנשים  של  הצרכים  אלו 

ראויים ובעלי ערך. ברמה הנמוכה יותר של קטגוריה זו נמצא הצורך לקבל כבוד מאחרים: 

התחושות  תשומת לב, מוניטין מקצועי, סטטוס חברתי וכד'. ברמה הגבוהה יותר נמצאות  

 כולת, מומחיות ועצמאות. של מסוגלות והצלחה: ביטחון עצמי, אמונה בי

עצמית הגשמה  שהצליחו    –  צרכי  אנשים  רק  מגיעים  שאליה  ביותר  הגבוהה  הרמה  זוהי 

למלא כראוי את ארבעת הצרכים הקודמים )הנמוכים יותר(. הצרכים האלה לא פועלים על  

ודמות, אלא ככמיהה עקבית ומתמשכת לגילוי  פי עיקרון השמירה על איזון של הרמות הק 

אחד    הפוטנציאל בכל  להיות".    –שגלום  יכולים  שאנחנו  מה  נמצאים "להיות  כך    בתוך 

 צורך להכיר, לדעת, להעמיק וללמוד, הצורך להגשים את היכולות שלי. ה

 

 

 

עצמי:   מימוש 
להתפתח.  רצון 
רצון   לדוגמא: 
לפיקוד,   לצאת 
לקורס   יציאה 

 חובשים

הערכה הערכה:   מהמפקדים,  הערכה 
הכרה  במסגרת,  האחרים  מהחיילים 

 : תגמול, הצטיינות.הבהישגים לדוגמ

 צוי בקבוצה שלי.  רצורך להרגיש : השייכות
שייכו   לדוגמא: לפלוגה,  תחושת  למחלקה,  לכיתה,  ת 

 לגדוד. יחסים קרובים עם חבריי לקבוצה. 

אותי  בטחון:   שמכיר  מפקד  יש  לדוגמא:  והגנה.  בטחון  של  תחושה 
יודע מה   ודואג לי, יש לי למי לפנות, אפשר לסמוך על המפקד שהוא 

 ברור מה אסור ומה מותר. הוא עושה, אין הוראות סותרות,

בסיסיי פיזיולוגיים  שק"ש,   ם: צרכים  לשינה:  ציוד  לישון,  מקום  שתייה,  אוכל, 
 ט. ה, זמן ללכת לשירותים, נייר טואלמזרון, מיט
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 השפעה  טקטיקות

Kipnis, David; Schmidt, Stuart M.; Wilkinson, Ian (1980). 

Journal of Applied Psychology, Vol 65(4), 440-452. 

 ציונאל ר

מתוך מחקר אמפירי שביקש מנבדקים לתאר אירועים בהם הצליחו להשיג את מבוקשם  

בארגון,   השפעה  של  קטגוריות  למדידת  שאלון  על  ולענות  וכפיפים  עמיתים  מנהלים,  מול 

ושמידט   משתמשים  (  1980)קיפניס  אנשים  כי  כתלות  הש  בטקטיקותטענו  שונות  פעה 

ל, ככל שהסטטוס של מושא ההשפעה גבוהה יותר  במושא ההשפעה ובכיוון ההשפעה. למש

  נעשיתאנשים משתמשים יותר בטקטיקה של רציונאליות )פנייה להיגיון(. טקטיקה זו לרוב  

 במטרה להגביר את ביצועיו של מושא ההשפעה. 

 

 פירוט

 ת להפעלת השפעה:קיפניס ושמידט זיהו מספר טקטיקות או סגנונו

 

 למעלה  פניה 1

  מקור .  עמדותיו  את  לקדם  ובעזרתה,  הסכמתם  את  להשיג  כדי  ותרי  בכירים  לדרגים  פונה

  מתקשה  אם  ממונה  לגורם  כפיף   לשלוח  עשוי .  ממונים   מגורמים  כלל  בדרך,  חיצוני   סמכותו

  וחוקים   ובכללים,  השפעה  בעלי  אך  פורמליים  בלתי,  פורמליים  בגורמים  מסתייע.  לשכנע

 ". כולם  מעל" שנמצאים

 

 קואליציות  בניית 2

  עבודה   לעשות  מרבה,  להחלטה  להגיע  כשצריך.  לעבודה   עמיתיו  של  הסמכה  להשגת  פועל

 . ישירים והכרעות לעימותים להיקלע לא מנסה. קבלתה  טרם  מקדימה

 

 ( תקיפות)  לחץ הפעלת 3

"לחוצים   ולעיתים  נוקשים  זמנים   לוחות   מציב    של   הההסכמ  להשגת "  ושוב  שוב  מנדנד . 

  משתמש   לעיתים.  לעימותים  סלהיכנ   מוכן.  בקשותיו  את  תכופות  מזכיר.  האחרים 

 . במניפולציות

 

 מיקוח  4

  שעשה "  טובות"  מזכיר(.  הסכמה  קבלת  תמורת  שיעשה  משהו)   "חליפין  עיסקת"  מציע

  להקריב "  נכונות  מגלה.  בעבר  שנוצרו  פורמליות  בלתי   או  פורמליות   התחייבויות   או ,  בעבר 

 ". מתחנף" אף  ולעיתים, עזרה  מציע.  ההסכמה רתתמו"  אישי משהו
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 לרגש  פנייה 5

,  תסכים   לא  אם)"   אשם  או"(  זה  את  לעשות  יכול  אתה  רק)"  חשוב  להרגיש  השני  לצד  גורם

  לסרב "  מאפשרים  שלא  מצבים  ויוצר,  ובחביבות  בנימוס  מתנהג"(.  לטמיון  ירדו  מאמציי  כל

  על   בונה.  רגשיים  מוקיםבני   משתמש.  חיוביות   משותפות  חוויות  מדגיש",  לבקשתו

 . האחרים  של רגישותם

 

 ( הגיון)  לשכל פנייה 6

  עובדות   נתונים  מציג.  הגיוניים   בטיעונים  משתמש.  מפורטים  ורציונל  הנמקות  מציג

  ולחשוב   להתנהג  השני  הצד  את  ומזמין,  בפרוט   להסביר  מרבה.  מהעבר   ותקדימים

  עלולים  שלעיתים,  רגשיים  לטיעונים(  מתייחס  פחות  או)  מחובר  לא".  באובייקטיביות"

 ".משני מעמד" בעלי או רלוונטיים כלא אצלו להראות
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 צוות  התפתחות מודל

 . 9 – 4, ספטמבר, משאבי אנושניהול ופיתוח עבודת צוות סינרגטית,  (.1989)איילון גיורא  
 

 רציונאל 

לפיו קבוצות צריכות    16(Tuckman, 1965מודל זה מבוסס על המודל של ברוס טוקמן )

עם בעיות, לתכנן את עבודה  בור מספר שלבים התפתחותיים על מנת לצמוח, להתמודד  לע

אלו   שלבים  תוצאות.   -ו  FORMING  ,STORMING  ,NORMING  –ולהשיג 

PERFORMING  .הם הכרחיים ובלתי נמנעים 

( איילון  פי  להשגת  (  1989על  הארגון  פועל  ובעזרתם  סביבם  המרכזיים  הצירים  אחד 

קבוצו הינו  פמטרותיו  על  המאורגנות  השונות  האנשים  ו  ית  מטרותיו  של צרכיו,  מבנהו 

מכאן, שאחד מהמוקדים החשובים לשיפור תפקודו של הארגון הינו שיפור עבודת    הארגון.

 הצוותים בו, או טיפול ביחידה האורגנית המורכבת מהמנהל ומהצוות הכפוף לו. 

צוותמודל   ע  התפתחות  העוברים  והתהליכים  השלבים  את  כפרטים  מתאר  הצוות  חברי  ל 

המודל    יהם ותפקידו של המנהל במעגל חייו של הצוות.וכקבוצה, ההשפעות ההדדיות בינ 

עיקריים מימדים  שני  על  יחד    מבוסס  הפועלת  אנשים  קבוצת  בכל  ביטוי  לידי  הבאים 

וכו')כצוות: ביצוע המשימה   (  יעדים, דרכי ביצוע, חלוקת תפקידים, דרכי קבלת החלטות 

היח  ו )סים  ומערכת  ציפיותיהם  הצוות,  חברי  הרגשת  התקשורת,  קשייהם אופי 

ניתוח המאפיינים המיוחדים של כל שלב (.  בהתקשרותם אחד לשני לצורך ביצוע עבודתם 

משלושה   נעשה  היחסים  ובמישור  המשימה  של  היבטים:  במישור  צוות,  כחבר  הפרט  של 

 הצוות כקבוצה ושל המנהל המפעיל את תהליך פיתוח הצוות. 

 וטפיר

  מרכזית   סוגיה  ישנה  שלב   בכל  שרכא  לשלב  משלב   עוברת   הקבוצה  התפתחות הצוות  במודל

 קבוצה  בין  באורכו  שונה  שלב  בכל  קבוצה  נמצאת  שבו  הזמן  משך.  הצוות  את  המאפיינת

  בכך   מותנה  לשלב  משלב   המעבר  התפתחותי  במודל   ומדובר   מכיוון  אולם,  לקבוצה 

 . מסוימות תוצאות  וויושג מסוימים תהליכים  יתקיימו שבקבוצה

 

 

 

 
16 Tuckman, B, W. (1965). Developmental sequence in small groups. Psychology Bulletin, 63(6), 384-

399.   
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 FORMING   /  הגישוש שלב. 1

  ודאות   באי   מאופיין   הוא .  הקבוצה   היווצרות  שלב  הנו  צוות  בעבודת  הראשוני  שלבה

,  במתח  מאופיין  זה  שלב.  הצוות   את   המרכיבים  והאנשים  הצוות  משימות  לגבי  רבה

 .  בצוות  האנשים של זהירה ובהתנהגות חרדה

  מבין ,  שלו   התפקיד  את  לומד  חבר  כל   –  המשימה  ינתמבח   הן  הסתגלות  תהליך  מתקיים

  עליו   המוטל  התפקיד  לבין  שלו  והציפיות  הצרכים  בין  ההתאמה  את  ובודק  טרותיומ   את

  את   בודק  חבר  כל,  מגובשת   לא  עוד  בצוות  היחסים  מערכת  –  היחסים  מבחינת  והן  –

 .  בצוות  המנהל של מקומו,  בצוות האחרים האנשים, בקבוצה  שלו ההתמקמות

  את   לווסת  היכולות  נורמות  קיימות  לא;  נמוכה  ברמה  המטלה   ביצוע:  הקבוצה  אפיינימ

  התנהגותם  את  שוקלים",  המשמר  על  עומדים"  האנשים;  אישית  הבין  האינטראקציה

  ומשימות  המטרות  בהגדרת  מושקעת  רבה  אנרגיה;  שטחיים  לרוב  הם  והיחסים

  מה   לגבי"  הידע  את  יקמחז"  שכנראה  במנהל  בעיקר  הצוות  חברי  של  תלות;  הקבוצה

 . להיעשות צריך

  העיקריים   הנושאים.  הבסיסיות  לשאלות   תשובות  לתת  המנהל  על:  המנהל  מקום

  האנשים   בין "  הקרח  שבירת , "חששות  הפגת:  הם  זה   בשלב  התייחסותו   את  הדורשים

,  הצוות   של  המטרות  חקירת,  החשש  את  ולהוריד  אינפורמציה  העברת  לצור  מנת  על

 . לבצע שיש העבודה לגבי בסיסית הדרכה, הצוות חברימ כל אחד  של תפקידו

 STORMING/   ההתמודדות שלב .2

  כקבוצה  והכללה  היכרות  של  הראשון  השלב  את  עברו  הצוות  חברי  כאשר  מופיע

 .  וכצוות   כפרטים מתפקידיהם הנדרש את להבין ומתחילים

  שונים   ותהליכים  בצוות  והתפקידים  המשימות  של  ארגון  זה  בשלב  יש  המשימה  בממד

  קבלת   דרכי,  סמכויות ,  חריות הא  תחומי,  המבנה:  העבודה  ביצוע  לדרכי  הנוגעים

  לזכות   הצוות  חברי  של  בצורך   ממוקד   זה   שלב   היחסים  בממד .  בעיות  ופתרון  החלטות

  שהוא   ויש  מנהיגותית  להתנהגות  מתורגם  זה  שצורך  יש.  בצוות  והשפעה  כוח,  בשליטה 

  האישיים   והסגנונות  המהלכים.  אישיים  גיםהיש  ולצבירת  תחרותית  להתנהגות  מתורגם

  החוצה   פורצים ,  הראשון   בשלב  כמו  וזהירים   הססניים  אינם  שכבר ,  וצה הקב  חברי  של

  ויוצרים   זה  את  זה  סותרים,  מתואמים  אינם   שהם  במהרה  ומסתבר  שונות   בצורות

  מכיוון   מועצם  הוא אך שולי נושא סביב   להיווצר יכול הקונפליקט  לעיתים . קונפליקטים 

  אינו  בקבוצה   הפרטים  ן בי  שנוצר   המתח .  בצוות   והשליטה  הכוח   ממאבקי  מוזן  הוא ו

  תגר   וקריאות  למנהל  התנגדות   של  שונים  ביטויים  מופיעים,  לסמכות  היחס  על  גם  פוסח

  הרצון  רקע  על  עימות  ונוצר  קטנה  זה  בשלב  במנהיגות  התלות.  וסמכותו  כוחו  על

 . ואוטונומיה  לעצמאות
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  של  ביטויים ,  חדשים  רעיונות,  דעות  על  הסכמה  אי  של  גלוי   ביטוי:  הקבוצה  מאפייני

-תת  בין  או  הפרטים  בין  ותחרות  מאבקים,  המטלה  בביצוע   הקשורים  וכעס  תסכול

  כלפי  התנגדות  של  וביטויים  בסמכות  מהתלות  להשתחרר  רצון,  שנוצרות  קבוצות

 . המטרה  את לקדם  ביכולתה מתקדמת לא הקבוצה, הפורמלית הסמכות

  הסכמה -אי,  קונפליקט   המושג  של  השלילית  הקונוטציה  למרות:  הלהמנ  תפקידי

  קשר   בניית  יאפשר  זה  שלב   ומעבר  קבוצה  התפתחות  של  טבעית  תוצאה  הם   וקונפליקט

  כך  על  מעידה  קונפליקט  של  נמוכה  רמה  לעיתים)  הקבוצה  חברי  בין  משמעותי

  המנהל   מול  היחסים  במישור   גם(.  מוטיבציה   חוסר,  מעורבות  חוסר  קיים  שבקבוצה

  ותהליך  גבולות מבדיקת  כחלק  כוחהל ולהתנגד   הסמכות על  תגר  לקרוא חייבת הקבוצה 

  הם  המתפתח   והקונפליקט  לסמכות  ההתנגדות  דווקא  אחת   לא,  וצמיחה  התפתחות

 . הקבוצתית הלכידות את היוצרים

  הצוות   לעבודת  ניהוליות-ארגוניות  תשתיות  לפיתוח  לדאוג  זה  בשלב  המנהל  על

  ות התעלמ .  קבוצתי   או  אישי  באופן  המתעוררים  בקונפליקטים  לטפל  ובמקביל

 . באפקטיביות  ותפגע הצוות התפתחות בהמשך  בעיות תעורר מהקונפליקטים

 NORMING/  הגיבוש שלב. 3

  לחוש   ומתחילה   הקונפליקט   שלב  את   שאיפיינה "  הסערה"מ  יוצאת  הקבוצה  זה  בשלב

  ההדדית   התלות  את  מכל  יותר   חשפו  הצוות  חברי  בין  הקונפליקטים.  ואחדות  לכידות

  את  ומייצבות  המווסתות  נורמות  ומתפתחות  לכותהו  בקבוצה.  ביניהם  הקיימת

 של  תוצר  הן  הנורמות.  המתפתחות  היחסים  מערכות  ואת  המתרחשת  הדינמיקה

  מתרבות  לחלק  והופכות  מופנמות  הן  ולפיכך,  הקבוצה  חברי  בין  האינטראקציה

  עבודה   דפוסי,  ההדדית   התלות  דפוסי   את  בעיקר  מחזקות  אלו  נורמות.  הקבוצה 

 . האישית האחריות סידפו ואת  שיתופיים

  אחד  ומכירים  ידועים  הם.  הצוות   חברי   בין  מידע  זרימת  י" ע  מאופיין  המשימה  מימד

  ברורים   המשחק  וכללי  התפקידים  זה  בשלב.  להם   שיש  מידע  לתת  ומוכנים  השני  את

 הקבוצה  חברי  התנהגות .  שותפתמ  מטרה  למען  העובדת  קבוצה  של  אווירה  נוצרת   ולכן 

 . במטלות פעילה ובהשתתפות  הגבוה במעורבות  מאופיינת

  חברות   של  גבוהה   רמה,  אחדות   של  תחושה  מתפתחת.  בלכידות  מאופיין  היחסים  מימד

 מעצם  והנאה  למשימה  ההתייחסות  של  חלקית  לנטישה  גורם  זה  לעיתים.  צוות  ורוח

  מכבדים,  בצוות   מחברותם  והנאה  סיפוק  מרגישים  הצוות  חברי.  הקבוצתי   הגיבוש

  לה   יש  כך   מלוכדת  יותר  שהקבוצה   ככל .  הדדי  אמון  תפתחומ  זולתם  את  ומעריכים

  קונפורמיות   של  חזקה  נורמה  מתפתחת.  בה   הפרטים  על  יותר  רבה  והשפעה  משמעת

  והחלטות   נורמות  את  עצמם  על  מקבלים   שאינם  פרטים  אותם  את  דוחה  והקבוצה

 . הקבוצה 



 

63 

 

 

 רוןלפת   הפעולה  ודרכי  התפקידים  על  הצוות  חברי  בין  הסכמה:  הקבוצה  מאפייני

  החוזה  היטב   מוגדר,  הצוות   למטרות   הפרטים   מחויבות  של  גבוהה   מידה,  בעיות

  בין  פתיחות  ומתקיימת   הצוות   בחברי  וביטחון  אמון  של   רבה  מידה  יש,  הקבוצתי 

  את   לבצע  ביכולתה  מתקדמת  הקבוצה,  הנורמות  את  הפנימו   הפרטים ,  החברים 

  הלחץ ,  החדש  יהקבוצת   ההסדר  של"  שבירות"ה  בשל  מסוימים  במצבים  .לותהמט

  ובאפקטיביות  הצוות  של  היצירתיות  ברמת  לפגוע  עלול  ולכידות  קונפורמיות  של  בכיוון

 . עבודתו  דפוסי

.  הקודמים  לשלבים  ביחס  קטנה  המנהל  של  מעורבותו  זה  בשלב:  המנהל  תפקיד

  המשימה   לביצוע  הן  בצוות  הפועלים  תהכוחו   בכיוון,  בתמיכה  היא  העיקרית  התרומה

  לחוש   ולא   אותו  ולעודד  להתקיים  זה  למצב  לאפשר  צריך  המנהל.  ם היחסי  לגיבוש  והן

 . מהלכידות מאוים

 PREFORMING/   הצוות עבודת שלב. 4

  גיבשה   הקבוצה  זה   בשלב.  התפתחותו  במהלך   הצוות   מגיע  אליו  האופטימלי  השלב  זהו

  ובפעולות   המטרה  בקידום  העוסקות  בפעולות  תזמני -בו  עוסקת  והיא  מובחנת  זהות

 .והקבוצתית   אישית-הבין  היחסים  מערכת  על  ושומרות"  מתחזקות"ה

  תהליכי   של  קיומם  תוך  עצמאי  באופן  בעיות  לפתור  ביכולת  מאופיין  המשימה  מימד

  והשגת   האישי  הפוטנציאל  מימוש  המאפשרים  ופתרונות  החלטות  בקבלת,  תקשורת 

 . הצוות מטרות

,  ביחד   היטב  עובדים,  בצוות   מחברותם  סיפוק  חשים   הקבוצה  חברי  חסיםהי  במימד 

  קיימת.  הפורמלי  במנהיג  תלויים  ואינם  ואוטונומיה  עצמאות  של  תחושה  מפתחים

 . מהם  אחד  כל של האישיות ליכולות מודעים והם  הפרטים בין עמוקה היכרות

  של   חזקה  שה תחו,  שיתופית  והתנהגות  הדדית   תלות  של   רבה  מידה :  הקבוצה  מאפייני

  התחלקות ,  המטלה  עם  להתמודד   צההקבו  חברי  של  ביכולת  אמון ,  קבוצתית  זהות 

  תוצאות   משיגה   הקבוצה,  וגאווה  צוות  רוח,  גבוה  ומורל  מוטיבציה ,  המנהיגות  בתפקידי

 . ותמיכה  פתיחות של אווירה  קיימת, ואפקטיביות  רצויות

  לצמוח  לעובדים  ולאפשר"  מעצב  מנהיג" ל  להפוך  צריך  המנהל  זה  בשלב:  המנהל  תפקיד

  הגדולה   הבעיה   פרדוכסלי  באופן.  קבוצתיים   תגרים וא  חדשים  אתגרים  לפתח,  ולגדול 

  את   לספק מצליחה  לא והקבוצה במידה, הניוון  סכנת  היא  זה בשלב   הצוות בפני  הניצבת

. עזיבתם   של  האיום   קיים  חבריה  של   והמתפתחים   המתחדשים  וצורכיהם   דרישותיהם

 .  ולשעמום  לשאננות להיתפס ולא לקבוצה םאתגרי להציב צורך יש
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 ן ארגוני ביחידה מודל חוס

בנייה, שימור וחיזוק חוסן ארגוני בשגרה, חירום  (.  2014גילעד, ד. וינדזברג, ר. ושיף, ש. )

 . אט"ל, ענף פיתוח ארגוני. ומלחמה 

 

 רציונאל 

א  לחץ,  בתנאי  תפוקות  ולייצר  לתפקד  ארגונית  מסגרת  של  היכולת  הנו  וחוסר  חוסן  יום 

ך זמן ובמינימום שחיקה. הביטוי לחוסן  ם, לאוריעל בסיס המשאבים הפנימי   -משאבים  

ביחידה   ייעוד היחידה, תוך תפקוד אפקטיבי של האנשים  בעת חירום הוא מימוש  יחידה 

 ושחיקה מינימאלית של המשאבים הארגוניים, הפסיכולוגיים והפיזיים.   

הארגוני   ה   מורכבהחוסן  שבין  מתמודדת  מהיחס  עימם  והאילוצים  האתגרים  משימות, 

חלק מהמשאבים העומדים  . נוסף לכך,  ן סך כל המשאבים העומדים לרשותה היחידה לבי

של   מוצלח  וביצוע  אפקטיבי  לתפקוד  היחידה  להוביל  המפקדים  יכולת  הינם  ארגון  בפני 

יים,  לות של אנשי הארגון, תהליכי למידה והפקת לקחים שיטתהמסוגהמשימות, תפיסת  

 . ם ומרכיבים צוותיםתרבות ארגונית, ערכים, גמישות, פתיחות לשינויי

 

       

       

       

       

       

 

 

  ש   ם: 
 רמת מל    •

 מצע    שור  •

 ושל  ה

 חמ"מ  •

 ת צ   ם  •

 מ גון  •

   וש כוח  דם  •

   מונ ם •

 ס       צ     

 פ      ס     

 מנה גות
    ש   

 מחו  ות 

 מסוגלות

לכ דות 

 ש חוסן    ח רת ת 
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 פירוט

הארגוני  מודל   בהיבטים  החוסן  ארגוני  חוסן  לבניית  מרכזיות  בניין  אבני  שבעה  מציג 

וסוציולוגיים.  ארגוניים, הם:  פסיכולוגיים  מחויבות,    ואלו  מנהיגות,  הארגונית,  הסביבה 

לב המודל הינו תפקוד המנהיגות   , חוסן אישי, גמישות ארגונית ומסוגלות. לכידות חברתית

במודל,   המוצגים  הבניין  אבני  יתר  על  השפעה  למנהיגות  המסגרת.  של  חוסנה  בבניית 

 ומהווה דבק מלכד לשאר מרכיבי החוסן.  

 המיועד לבניית חוסן אישי.  17(1997" )בן נשר ולהד,  המודל מבוסס על מודל "חוסן יהלום

החוסן הארגוני ביחידה מושפע ומשפיע מהסביבה בה הוא פועל ולכן    -  סביבה הארגוניתה

ופנימית   חיצונית  סביבה  ארגוני.  חוסן  ושימור  בבניה  תסייע  ואתגריה  הסביבה  הבנת 

בהיבטי   ומעצים  חוסן  בונה  רכיב  להיות  עשויה  וצבאית(  משאבים,  )אזרחית  הקניית 

יא זו המאתגרת את יכולתו של הארגון לתת מענה  לגיטימציה וגיבוי. לצד זאת הסביבה ה

פעילות   בחירום.  והיחידות  המפקדים  התמודדו  עמם  והאילוצים  הדרישות  עקב  בחירום 

צבאית   הפנים  הארגונית  ב'רשת'  מתנהלת  בחירום  ובייחוד  ברגיעה  הצבאי  העורף 

מורכ  אזרחיות  )ובייוב'רשתות'  הרשתי  בטווח  ואינטרסים.  "שחקנים"  ומרובות  חוד  בות 

המידע,   הגומלין, במעבריות  והתפקוד טמון בקשרי  התמיכה  פוטנציאל  האזרחית(  ברשת 

 במשאבים ובמומחיות ייחודית.  

ארגונית גמישות    -  גמישות  שינויים.  לאור  להשתנות  מערכת  של  היכולת  היא  גמישות 

להתאו חשוב  הינה תנאי  ומהווה ארגונית  או בחלקיו  פגיעה בארגון  לאחר  ממשבר  ששות 

לנסיבות  גור מהר  להגיב  יכולת  לפתח  המערכת  על  הארגוני.  החוסן  בבנין  משמעותי  ם 

משתנות )'זמישות'(. תהליכים המבטאים גמישות ארגונית המסייעים בבניית החוסן הם: 

תפקידים, תהליכי  חלוקת והגדרת תפקידים ברורה ומובחנת לצד גמישות וורסטיליות בין  

 לוביות ושיתופי פעולה רשתיים. למידה והפקת לקחים, רשתות מידע, שי

אמונת אנשי הארגון ביכולתם להגיע לתוצאות בעיתות חירום ומשבר. המרכיב    -  מסוגלות

התפקיד   עם  הפרט  של  ההיכרות  מידת  הינו  מסוגלות  תחושת  לבחינת  ביותר  הבסיסי 

ה היחידה. תחושת  ושל  שלו  חווית  והמשימה  נבנית בשגרה כתוצאה מהתנסות,  מסוגלות 

 קבלת משוב חיובי והעצמה מצד דרגים ממונים ועמיתים.  הצלחה, 

זו:    מחויבות  -  מחויבות עם  זו  גומלין  קשרי  בעלות  עמדות  שלוש  בתוכה  כוללת  ארגונית 

אמונה חזקה במטרות הארגון וקבלתן, רצון להפעיל מאמץ לטובת הארגון ורצון להישאר  

ן לפתח מחויבות: מחויבות  ישנם מספר סובייקטים להם עשויים אנשי הארגו   בארגון.חבר  

 למשימה או למטרה משותפת; מחויבות לחיילים ולמפקדים; מחויבות לצוות ולמנהיג.  

 
  ש       ש.מ ורות לחוסן.   –(. המודל המשול  1997. ולהד, מ. ) ן נשר,   17
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חברתית פלטפורמה    -  לכידות  ביצירת  המסגרת  לחוסן  תורמת  גבוהה  חברתית  לכידות 

ח "לחץ  וביצירת  חירום,  בעת  הדדית  בשעת  לתמיכה  ולתפקד  להתייצב  חיובי  ברתי" 

 פקודה.  

אישי גורמים    -  חוסן  קושי.  מצבי  למול  הפרט  של  אפקטיבי  תפקוד  מנבא  האישי  החוסן 

המשפיעים על בניית חוסן אישי הינם תפיסת עוצמת האיום ומיידיות הסכנה, ניסיון קודם  

לתו וביכולת עם מצבי חירום דומים, אישיות האדם ובעיקר מידת האמון של האדם ביכו

 סכנה. הגורמים שבסביבתו להתמודד  בהצלחה עם ה

לב המודל הינו תפקוד המנהיגות בבניית חוסנה של המסגרת. למנהיגות השפעה    -  מנהיגות

על יתר אבני הבניין המוצגים במודל, היא מהווה דבק מלכד לשאר מרכיבי החוסן. רבות  

ל בקרב.  והאדם  לוחמת  ביחידה  המפקד  תפקיד  על  ומניעים  נכתב  המובילים  מפקדים 

העוסקי לחימה  תומכי  ישנם  חיילים  משתנה,  חיים  סיכון  בטווח  המצויות  במשימות  ם 

 אתגרים פיקודיים ומנהיגותיים מורכבים לא פחות.  

המפקד   ובחירום.  בשגרה  חייליו  של  והתפקוד  התפיסה  על  ניכרת  השפעה  למפקד 

המ לפני  רב  וזמן  רבה,  לקבוע במידה  יכול  של בפעולותיו  הפתיחה  נתוני   יהיו  לחמה, מה 

ת יכולת ההתמודדות של הפרט והיחידה עם מצב החירום. המפקד,  יחידתו ולאור זאת א 

ההתמודדות   דרכי  על  תגובותיהם,  על  משפיע  לאנשיו,  מספק  שהוא  ה"תיווך"  באמצעות 

 שלהם, ובסופו של דבר גם על ביצועיהם ותפקודם בעת מלחמה. 

ת יעדים  מות לחוסן ארגוני הינן: יחס אישי, תגמול בונה )הגדרפעילויות מנהיגותיות התור 

, אתגור אינטלקטואלי )חשיבה עצמאית והתפתחות  ל השגתם( ארגוניים והתגמול הצפוי ע

עצמי,   ביטחון  המפגין  והתנהגותי  מוסרי  )מופת  לחיקוי  מודל  המפקד  היות  פקודים(,  של 

ם אישיים תוך לקיחת אחריות על  עקביות, דבקות במשימה ובעל נכונות להקריב אינטרסי

התנהג אנשיו(.  וקבלת  פעולות  עמדה  מנקיטת  מהימנעות  המתמקדות  פיקודיות  ויות 

)למשל   הקיימת  מהנורמה  וכישלונות  סטיות  באיתור  המתמקדת  ומנהיגות  החלטות, 

ובאיתור "אשמים"  ביקורת ללא העצ  תרומה לחיזוק החוסן    ןאין לה   -מת ממד החניכה( 

 הארגוני. 

י צירים מרכזיים: הראשון,  מנהיגות המפקד באה לידי ביטוי בשנ  -  ות בתוך היחידהמנהיג

באמצעות   ובשגרה  בחירום  המשימות  לביצוע  הפקודים  בהנעת  מתמקד  ההובלה  ציר 

ביצירת מרחב   ההכלה מתבטא  ציר  השני  לתפקידם.  ומתן משמעות  כיוון  הגדרת תכלית, 

 י, לצד עיבוד רגשות של הפקודים.  רגשי תומך ומגן המאפשר מחד "אוורור" של קוש

ההירר  לפיקוד  בתוך  נוסף  רשתיים  קשרים  של  תשתית  לייצר  המפקד  על  והישיר,  כי 

היחידה )מחוץ להיררכיה הפיקודית(, אשר יבנו יכולות עצמאיות של היחידה בהתמודדות  

 בשעת חירום. 
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קוד "קלאסיים"  בעידן הרשתי עדיין מתקיימים מאפייני פי  -  מנהיגות בתווך הבין ארגוני

אישית ועוד אך דפוסי הפיקוד ההיררכיים אינם    כגון: טיפול בפרט, עבודת צוות, דוגמה

את   לקדם  מנת  על  נוספים,  השפעה  למקורות  נרשים  והמפקדים  מספקים,  בהכרח 

השרידות והרציפות התפקודית של יחידתם ושל המערכות בהם יחידתם פועלת. בסביבה  

סמכות בהעדר  פועל  המפקד  ארגונים    בה  אחרות,  צבאיות  יחידות  מול  אל  פורמאלית 

חיים ושותפי תפקיד מחוץ ליחידה עליו להרחיב את "ארגז הכלים" הפיקודי ולהעצים  אזר

יכולות ומיומנויות בין אישיות כגון: יצירת שיתופי פעולה, יכולות מו"מ, ראייה מערכתית  

 והשפעה מרחבית וגמישות מחשבתית.  

לפ ניתן  ארגוני  בימי  חוסן  מפקדים  של  פעולות  באמצעות  ולחזק  לפתח  ניתן  רגיעה,  תח 

במהלך חירום וביום שאחרי. מתוך שבעת מרכיבי החוסן שפורטו לעיל נגזרים האתגרים  

אתגרים   כך  ובתך  השונים,  בהיבטיו  היחידתי  החוסן  בבניית  מפקדים  של  המרכזיים 

 מנהיגותיים. 

 יחידה בשגרה: אתגרים וכיווני עשייה מרכזיים לבניית חוסן ה

לח • התכוננות  של  מתמשכים  תהליכים  תהליכים  יצירת  למרות  ירום 

 פסיכולוגיים של הדחקה וריבוי משימות שוטפות )ה"כאן ועכשיו"(. 

פק"לים   • בגמישות  שבחינת  מבצעיות  יאופיינו  לתוכניות  ובהתאמה 

 משתנות. 

 . חיזוק תחושת מסוגלות •

ם ויצירת תפקיד מוגדר  לספק מידע רב ככל הניתן על תפקיד היחידה בחירו •

 בחירום. ומשמעותי לכל חייל נגד ומפקד 

בניית   • לצד  בחירום,  בתחומו  תפקיד  בעל  כל  של  והתמחות  התמקצעות 

 . יכולת לבצע משימות חדשות שאינן בתחומו בשגרה

גם תרגול   • בתוכן  המכילות  לפעילות תחת אש  אפקטיביות  תרגולות  ביצוע 

 התנסויות פיקודיות. 

 גרת. חיזוק לכידות המס •

למול  • עבודה  ממשקי  חיזוק  כך:  בתוך  ממשקים  תפקיד    ניהול  שותפי 

בעת   לחבירה  המיועדים  צוותים  לבניית  ארגונית  תשתית  ויצירת  צבאיים 

 . חירום 

אישית   • מגרה  תוכנית  לייצר  המסגרת  אנשי  עידוד  מחויבות:  חיזוק 

 ומשפחתית למצבי חירום. 
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 :שימור והעצמה של חוסן ארגוני בחירום ובמלחמה

מספר זירות בו  מתן מענה ל  –מסוגלות מקצועית לאור העלייה במורכבות   •

 זמנית,  דרישה לביצוע של משימות פחות שגורות ומוכרות. 

ספיגה   • אירועי  עם  ייצרו    -התמודדות  בעורף  אינטנסיביים  ספיגה  אירועי 

זה   בהקשר  החוסן.  רמת  את  ויאתגרו  איום  תחושת  של  נוספת  מדרגה 

 מהירה לשגרה מהווה נדבך מהותי. שיקום היחידה וחזרה 

ודדות עצמאית של בסיסים/יחידות/מרחבים עם  התמ   –דילול במשאבים   •

 אירועים חריגים לאור דילול במשאבים צבאיים ולאומיים.  

מצב   • והערכת  מצב  תמונת  לחימה    -גיבוש  מתווה  של  הדינאמי  האופי 

ביצוע מש בין  על  מעורר קושי בגיבוש תמונת מצב. קיים פער מובנה  ימות 

ה בקבלת  הצורך  לבין  שגרה  בימי  סדור  תכנון  בתעדוף  פי  מידיות  חלטות 

 משימות לאור מצב איום וחוסר הודאות הגובר בחירום.

לעשייה   • הישירה    -משמעות  לתרומה  העשייה  בין  יומיומי  חיבור  יצירת 

לאתגר   הופכת  לעשייה  ומשמעות  גאווה  יצירת  המלחמתי.  למאמץ 

 ל שגוברת השחיקה. מנהיגותי מורכב יותר, ככ

מתמשכת • חירום  ו   -תודעת  ערנות  עפ"י  שימור  לפעול  המסגרת  מחויבות 

 הנחיות ההתגוננות למרות "ההתרגלות" למצב החירום.

לשמור על רצף תפקודי לצד תעסוקה מספקת    -רציפות התפקוד והתפקיד   •

וזאת במטרה לייצר תחושת משמעות לפרט לצד מניעת זמן עודף המייצר  

 הגויות לא רצויות. מחשבות והתנ

 ת למפקדי המשנה. הפעלה נכונה, העצמה והאצלת סמכויו •

  -פיקוד ושליטה מרחוק, בדגש על משימות המבוצעות מחוץ ל'בסיסי האם'  •

 המסגרת הארגונית עשויה לקבל מימדים "וירטואלים" ופחות ממשיים. 

 ניהול חבירת צוותים מקצועיים לכוחות אג"מיים.   -חבירה  •

 

 בשלב החזרה לשגרה והכשירות: אתגרי הפיקוד 

למרות • למידה  תהליכי  לשגרה    קיום  לחזור  והמערכת  האנשים  של  הרצון 

 מהירה. 

לכשירות • ההחזרה  לתקופת  כוחות  תפקידים    -גיוס  לביצוע  מחויבות  גיוס 

 האדרנלין המלווה מצב חירום.  ירידתופעולות בעצימות גבוהה לאחר 
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ימים ומעוררי מחויבות  סגירת משימה באופן שתספק למסגרת כוחות מעצ •

 לפעילות מבצעית בעתיד. 

טווח הרחוק לצורך השפעה על תהליכי בניין הכוח ברמת היחידה,  למידה ל •

 החיל וצה"ל 

 עיצוב נראטיב ארגוני של הצלחה וההתמודדות.  •
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 של אדיג'ס  המודל 

להתנהל עם מנהלים: כיצד תעשיר את סגנון הניהול שלך ותתמודד עם  (.  2012אדיג'ס, י. )

 הוצאת מודן.  .אנשים בעלי סגנון שונה משלך

 רציונאל 

אדיג'ס  ה של  היסוד  להצטיין  נחת  יכול  אחד  כל  קיים.  אינו  האידאלי  שהמנהיג  היא 

ולא בכל מצב. ולכן מה שנדרש   בכולם,  או בכמה תפקידים, אך לעולם לא  בתפקיד אחד 

משלימות.   תכונות  בעלי  אנשים  של  צוות  שהמנהוא  תפקידים  ארבעה  הניהולי  ישנם  גנון 

לאר להיחשב  יוכל  שארגון  כדי  לבצע  מנוהל כהלכצריך  בטווח  גון  והן  הקצר  בטווח  הן  ה 

התנאי לקיומו של הניהול הטוב הוא    הביצועיסט, המנהלן, היזם, האינטגרטור.   –הארוך  

 ביצועם של ארבעת התפקידים בידי כמה אנשים שונים.

 פירוט

ייצר את התוצאות הרצויות שלשמן החברה  , אמור להביצועיסט  -  P  –התפקיד הראשון  

מת. תפקידו של הביצועיסט הוא למצוא דרך לספק את הצורך של לקוחות  או היחידה קיי

 הארגון. כלומר הוא דואג לאפקטיביות בטווח הקצר. 

, אמור לדאוג לשיטתיות בתהליכים הארגוניים. תפקידו של המנהלן   -  – Aהתפקיד השני  

 בטווח הקצר.  טיפוס זה להבטיח יעילות  

השלישי   מח יזם  -  E  –התפקיד  זה  תפקיד  פוסק,  ,  בלתי  שינוי  ליזום  הארגון  את  ייב 

הדרוש.   לכיוון  יפנה  שהארגון  ולהבטיח  הארוך  גם בטווח  לאפקטיבי  הארגון  שיהפוך את 

 משלב בין יצירתיות לנכונות ליטול סיכונים.  

הרביעי   אינטגרצ  האינטגרטור,  -  I  –התפקיד  לייצר  אקלים  תפקידו  ליצור  כלומר  יה, 

יבציה בקרב הפרטים המרכיבים את הארגון ויגרמו להם  ומערכת של ערכים שיעוררו מוט

טיפוח   פירושה  אינטגרציה  תחליף.  לו  שאין  למצב  יגיע  לא  עובד  שאף  כדי  יחד,  לעבוד 

יוכל   זה  במצב  משותפת.  זהות  בעלת  לקהילה  הפרטים  והפיכת  הדדית  בתלות  הצורך 

 עיל בטווח הארוך. הארגון להיות י

ל הכרחיים  הם  האלה  התפקידים  בארגונים ארבעת  הטוב  שהתפקידים    .ניהול  פעם  בכל 

"מחלה תתפתח  מתבצעים,  אינם  יותר(  או  )אחד  התוצאה    "הללו  מראש.  ידועה  ארגונית 

 היא ניהול לקוי.  

כך שתהליך הניהול כולו יהיה תלוי    (PAEIליצור מנהיג מושלם )לפי המודל המטרה אינה  

המשימות,  בכל  להצטיין  שאמור  להכשיר את  באדם אחד  בליקויים    אלא  להכיר  המנהיג 
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כיצד לעבוד עם אחרים ולבנות צוותים בהם יש אנשים אחרים בעלי תכונות    ו, ללמד ושל

משלימות. ללמוד להפיק תועלת מן השוני מן ההבדלים בין בני אדם, במקום לחוש מאוים 

 מהם. 

הטו הניהול  של  לקיומו  אנשים  התנאי  כמה  בידי  התפקידים  ארבעת  של  ביצועם  הוא  ב 

ם באורח שונה זה מזה, צוות בעל תכונות  צוות של מנהלים הפועלים וחושבי  יצירת ים.  שונ

מגוון    משלימות, בו  ושיש  שונים  התנהגות  וצורת  סגנון  מזג,  בעלי  מאנשים  שיורכב  צוות 

 סגנונות. 

צבאית,    המשקל רב. אם נעזר בדוגמ  ביחס למנהיגות אדיג'ס מעניק לתפקיד האינטגרטור 

מסוגל למלא את תפקידו של המפקד שנהרג ושאר החברים יקבלו את  אם כל חייל בצוות  

זהו   מרותו, סימן שהמפקד היה אינטגרטור טוב. אם הצוות מתפזר כאשר המפקד נהרג, 

סימן המעיד שהאינטגרציה של היחידה הייתה לקויה, אף כי ייתכן שהמפקד היה מוכשר  

 כל התחומים האחרים. ב

כישורי אינטגרציה  ואפילו בשלושה, אך אם יחסרו לו    מנהל יכול להצטיין בשני תפקידים

(I  יוכל להיות מנהיג. לצד יכולותיו האחרות, חייב המנהיג להיות מסוגל לעורר ( הוא לא 

 (.  Iמוטיבציה והשראה, ובדרך זו להגיע לאינטגרציה )

מנ של  סגנונות  שלושה  למנות  )ניתן  ) PaeIהיגות:   ,)pAeI( ו   ,)paEIסגנו התשובה איזה  ן  (. 

של הארגון, היחידה, במחזור החיים   מבין שלושתם דרוש לארגון ספציפי תלויה במקומו 

 שלו. סגנון מנהיגות צריך להיות מסוגל להשתנות בהתאם להתפתחות הארגון. 
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 הארגון הלומד 

 . הוצאת מטר. הארגון הלומד (. 1985סנג'י, פ.מ. )

 ונאל רצי

יכולתם ליצור את התוצאות שהם    ארגון לומד הוא ארגון שאנשיו משפרים בהתמדה את

רוצים באמת, שבהם מטפחים דפוסי חשיבה חדשים המרחיבים את הדעת, ושבהם אנשים  

לומדים ללא הרף כיצד ללמוד ביחד. הרעיון העומד בבסיס הארגון הלומד הוא שהעולם  

שאין ק נפרדים  הולכות  אינו מורכב מכוחות  בעולם  הקשרים  שמערכות  ככל  ביניהם.  שר 

להיות  ומסתעפ העבודה  על  כך  יותר,  ודינמיים  מורכבים  נעשים  שהעסקים  וככל  ות 

לימודית יותר. לא יהיה אפשר עוד להסתפק בכך שאדם אחד ילמד בשביל הארגון ושכולם  

שיגלו כיצד  יצייתו להוראותיו של "האסטרטג הגדול". הארגונים שיצטיינו הם הארגונים  

 ללמוד בכל הדרגים של הארגון.  למצות את המחויבות של האנשים ואת יכולתם

עדינות   במשימות  מתרכזת  הלומד  בארגון  למנהיגות  ביחס  ההשקפה  לכך,  בהתאם 

ההשקפות   בעוד  המסורתיות.  בהשקפות  לו  המיוחסות  אלו  מאשר  יותר  וחשובות 

מכתיבי מנהיגים  כי  גורסות  מנהיגות  על  ההחלטות  המסורתיות  את  מקבלים  כיוון,  ם 

(,  designerגייסות, הרי שהמנהיג בארגון הלומד הוא מתכן )העיקריות ומפיחים רוח ב

מארגן ומורה. הוא אחראי להקמת ארגון שבו יוכלו אנשים להרחיב ללא הרף את יכולתם  

להבין מורכבויות, להבהיר חזון ולשפר מודלים מנטאליים משותפים. כלומר, הם אחראים  

 ללמידה. 

 פירוט

מר "טכנולוגיות  חמש  קיימות  סנג'י  מהן  לפי  אחת  כל  הלומד.  לארגון  חדשות  כיבות" 

כל   האחרות.  הטכנולוגיות  של  להצלחה  מכרעת  גם  מהן  אחת  כל  אך  בנפרד  מתפתחת 

 טכנולוגיה מהווה מימד חיוני בהקמת ארגונים המסוגלים באמת ללמוד. ואלה הן: 

ות אנוש אחרות, הם מערכות. הם קשורים זה  עסקים, ופעילוי.  חשיבה מערכתית .1

במרקם   נוטים  בזה  אנשים  גומלין.  בקשרי  הקשורות  פעולות  של  נראה  בלתי 

היא   מערכתית  חשיבה  המערכת.  של  נפרדים  חלקים  של  חטף  בתמונת  להתמקד 

השלמים   הדפוסים  את  להבהיר  שנועדו  וכלים  ידע  של  מצבור  מושגית,  מסגרת 

 ולסייע לשנות אותם. 

אישית.מיומנו .2 מסוגל   ת  גבוהה  אישית  מיומנות  רמת  בעלי  מהן  אנשים  להבין  ים 

התוצאות החשובות להם ביותר. הם עושים זאת מתוך התמסרות ללמידה במשך  

ללא   והעמקתו  האישי  החזון  הבהרת  של  תחום  היא  אישית  מיומנות  חייהם.  כל 
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יא אבן  הרף, של פיתוח סבלנות ושל ראיית המציאות באוביקטיביות. המיומנות ה

 פינה חיובית של הארגון הלומד. 

מודלים מנטאליים הם הנחות, הכללות או אפילו תמונות או    ים.מודלים מנטאלי .3

דימויים מוטמעים היטב, המשפיעים על הצורה שבה אנו מבינים את העולם וכיצד  

או   שלנו  המנטאליים  למודלים  מודעים  איננו  קרובות  לעיתם  פועלים.  אנחנו 

ה על  מתחיל  להשלכותיהם  מנטאליים  מודלים  עם  העבודה  תחום  תנהגותנו. 

שלנו  בה הפנימיות  התמונות  את  לחשוף  כיצד  ללמוד  פנים;  כלפי  המראה  פניית 

ולהעמיד אותן לביקורת קפדנית. הוא   פני השטח  על  בקשר לעולם, להעלות אותן 

צורת   את  חושפים  אנשים  שבמסגרתן  "למדניות"  שיחות  לנהל  היכולת  את  כולל 

 שלהם ומאפשרים לאחרים להשפיע עליה. החשיבה 

משות .4 חזון  ערכים    ף.יצירת  יעדים,  ללא  כלשהי  לגדולה  להגיע  יכול  לא  ארגון 

ומשימות משותפים. במקום שבו קיים חזון אמיתי אנשים מצטיינים ולומדים, לא  

החזון   קרובות  לעתים  בכך.  רוצים  שהם  משום  אלא  להם,  שאומרים  משום 

הכריזמ סביב  סובב  את  המשותף  ומאחד  הסוחף  משבר  סביב  או  המנהיג,  של  ה 

ית. החזון המשותף כרוך בכושר לחשוף "תמונות משותפות של העתיד",  כולם זמנ 

 היוצרות מחויבות של אמת והתגייסות למשימה, לא רק צייתנות. 

הקבוצה. .5 של  מסוגלת    למידה  שהיא  בלבד  זו  לא  באמת,  לומדת  קבוצה  כאשר 

אלא   מרשימות,  לתוצאות  יותר  להגיע  גדולה  במהירות  מתפתחים  חבריה  שגם 

ויים להתפתח בנסיבות אחרות. תחום הלמידה של הקבוצה מתחיל  מכפי שהיו עש

שלהם   ההנחות  את  הצדה  להניח  הקבוצה  חברי  של  יכולתם  כלומר  שיח,  בדו 

ולפתוח בחשיבה משותפת. תחום דו השיח כרוך גם בלמידה כיצד לזהות מה הם  

בקבוצה   ההידברות  התגוננות(.  דפוסי  של  דפוס  )למשל,  ללמידה  המפריעים 

 ולא היחיד היא יחידת הלמידה הבסיסית בארגונים מודרניים. הקבוצה  

החמישי. ששילוב    התחום  מפני  האתגר,  זהו  כתלכיד.  יתפתחו  התחומים  שחמשת  חיוני 

כלים חדשים קשה הרבה יותר מאשר יישומם בנפרד. אבל התלכיד משתלם. זוהי הסיבה  

שאר התחומים   יבה המערכתית היא התחום החמישי. זהו התחום המשלב אתלכך שהחש

וממזג אותם. חזון ללא חשיבה מערכתית, למשל, עלול להסתיים בשרטוט תמונות נלבבות  

מכאן   להגיע  כדי  בהם  לשלוט  שיש  הכוחות  הם  מה  מעמיקה  הבנה  כל  ללא  העתיד,  של 

בה,   הגלום  הפוטנציאל  את  לממש  מנת  על  גם  אבל  זקוקה  לשם.  המערכתית  החשיבה 

משותף חזון  יצירת  של  ומיומנות  לתחומים  הקבוצה  של  למידה  מנטאליים,  מודלים   ,

שבה   בצורה  ליקויים  לחשיפת  הדרושה  בפתיחות  מתמקדים  מנטאליים  מודלים  אישית. 

אנו משקיפים על העולם. למידה של הקבוצה מביאה לפיתוח כישוריהן של קבוצות אנשים  
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ה  בתמונה  ומיומנולהתבונן  האישיות.  הראות  נקודות  מאחורי  החבויה  אישית  כללית  ת 

 מטפחת את המוטיבציה ללמידה רצופה כיצד הפעולות שלנו משפיעיות על עולמנו. 

השינוי בחשיבה על ארגונים מוביל לשינוי החשיבה על המנהיגות. בהתאם לכך, ההשקפה  

לומד מתרכזת במנהיג כמתכן, למנהיגות בארגון  בנוגע  הרציונאל    החדשה  ומורה.  מארגן 

מנ של  זו  תפיסה  בבסיס  של  העומד  למיתוסים  דומיננטיות  תהיה  עוד  שכל  היא  היגות 

את   יחזקו  הם  משבר,  בעתות  בראש  המתייצבים  כגיבורים,  מיוחדים,  כאנשים  מנהיגים 

ההתמקדות באירועים קצרי טווח ובאנשים כריזמטיים ולא בכוחות מערכתיים ובלמידה  

מיתוסי ביסודםמשותפת.  מבוססים  מנהיגות  על  המסורתיות  וההשקפה  אלו  על   ם  על 

הנחות בדבר חוסר האונים של בני אדם, חוסר חזון אישי וחוסר יכולת להשתלט על כוחות  

 ליקויים שרק מנהיגים גדולים ומעטים מסוגלים לתקנם.  –שינוי 

רי  תפקידי התיכון כמעט אינם נראים לעין; הם מתרחשים מאחו  המנהיג כמתכן. .1

לומד  הקלעים.  בארגון  המנהיג  אצל  על    התיכון  חזון,    –שילוב  נסוב  של  שילוב 

  –ערכים, מטרה, חשיבה מערכתית ומודלים מנטאליים, או במושגים כלליים יותר  

של   העדיפויות  לסדר  הנוגעות  שאלות  כמה  יש  הלמידה.  תחומי  כל  של  שילוב 

לפת יש  אילו תחומים  ביניהם.  הגומלין  וליחסי  עשויה  התחומים  כיצד  ח תחילה? 

למיו להוביל  לתכן  ההבנה בתחום מסוים  המנהיג  של  מנות בתחום אחר? תפקידו 

תהליכי למידה שיאפשרו לכל אנשי הארגון להתמודד כראוי עם הסוגיות החיוניות  

 שייתקלו בהן ולפתח את מיומנותם בתחומי הלמידה. 

כמארגן. .2 סיפ   המנהיג  יש  למנהיגים  החזון.  את  מארגן  המעניק  המנהיג  מטרה  ור 

גבי הארגון. סיפור המטרה של המנהיג  משמעות לשאיפות שלהם ולתקוות שלהם ל

הוא   להנהיג.  ביכולתו  מרכזי  תפקיד  ממלא  הוא  כאחד.  וכללי  אישי  סיפור  הוא 

ולאן   באת  מאין  "דע  של  בהקשר  קיומו,  טעם  את  שלו,  הארגון  מטרת  את  מציב 

מה  המטרה  סיפור  אחרות,  במילים  הולך".  רעיונות  אתה  של  משלבת  מערכת  ווה 

בטים של עבודת המנהיג. מתוך סיפור עמוק זה ומתוך  המעניקה משמעות לכל ההי

החזון   עם  ייחודית  יחסים  מערכת  מפתח  המנהיג  הייעוד,  או  המטרה  תחושת 

יכולים   מנהיגים  לומד  בארגון  הזה.  החזון  מארגן  להיות  הופך  הוא  שלו.  האישי 

החזון להגשמת  בחתירה  להאזין    להתחיל  לומדים  שהם  לאחר  אבל  שלהם, 

א של  חלק  לחזונותיהם  הוא  שלהם  האישי  שהחזון  להבין  מתחילים  הם  חרים, 

 ממשהו גדול יותר. החזון חדל להיות קניינו הפרטי והופך להיות פניה לציבור. 

. הביטוי מנהיג כמורה לא מתבסס על לימוד אנשים כיצד להגשים  המנהיג כמורה .3

וג  מתבסס על טיפוח למידה בכל אנשי הארגון. מנהיגים מס  את החזון שלהם. הוא

מערכתיות. הבנות  לפתח  הארגון  בכל  לאנשים  מסייעים  צריכים    זה  מנהיגים 

דפוסי   רבדים נבדלים: אירועים,  להשפיע על אנשים להתייחס למציאות בארבעה 
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התנהגות, מבנים מערכתיים וסיפורי מטרה. מנהיגים בארגונים לומדים מקדישים  

נה במטרה ובמבנה  שומת לב לכל ארבעת הרבדים, אבל מתמקדים בראש ובראשו ת

 מערכתי. יתר על כן, הם מלמדים את האנשים בכל הארגון לפעול כמוהם. 

של   המחיה  שטח  הוא  מערכתי  מנטאליים.    חשיבהמבנה  מודלים  ושל  מערכתית 

כיצד   הכוללת:  התמונה  את  לראות  לאנשיהם  מסייעים  מנהיגים  הזה  ברובד 

כיצד  מ מצבים שונים מקבילים  תנהלים יחסי הגומלין בין חלקים שונים בארגון, 

יש   מקומית  ברמה  הנעשות  לפעולות  כיצד  משותפים,  יסוד  מבני  בגלל  לזה  זה 

 . הכיצדהשלכות ארוכות טווח ונרחבות. רובד זה נסוב על 

כלומר, בהסבר הנרחב יותר   הארגון    מדועמנהיגים המתמקדים בסיפור המטרה, 

כשקיי משמעות.  של  ממד  בכך  מוסיפים  מועדות,  פניו  ולאן  בארגון  ם  אנשים 

ייעוד   מתחילים להיות שותפים לתחושת מטרה רחבה יותר, הם מתאחדים למען 

 משותף, יש להם תחושת רציפות וזהות. 
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 עוצמה ארגונית 

( י.  בארגונים.    –המשחק הפוליטי    (.2002סמואל,  והשפעה  זמורה  עוצמה  כנרת,  הוצאת 

 ן, דביר.  בית 

 מצגת לסדנאת איפ"א.  .ייעוץ, שינוי ופוליטיקה (. 2011לוי, ע. )

 ביסל"ם ופו"ם אפק. פוליטיקה ארגונית: רע הכרחי או טוב אפשרי?   –מצגת ציר הל"ב 

 רציונאל 

שליטה  עוצמה ארגונית מתייחסת   השגת  לצורך  ושל קבוצות  יחידים  של  והנעה  להשפעה 

וכוח,   סטטוס  ידע,  )כגון  ביטחון  תגמולים(  במשאבים  )כגון  רצויות  תוצאות  והבטחת 

יוקרה(.תעסוקת  תגמולים,  אדם    י,  בני  פועלים  ארגונית  זירה  שבכל  הנחה  מתוך  זאת 

כיחידים וכקבוצות גם כדי להפיק לעצמם ולשותפיהם את מירב התועלת מהארגון שהם  

להיות מנוגדות  מעורבים בו ובפעילותו. לכל בעל עניין יש דעות, מטרות, שאיפות שיכולות  

ולכן   בארגון  האחרים  של  ארגו לאלו  "השלל  בכל  חלוקת  על  עת  בכל  תחרות  מתנהלת  ן 

הארגוני" בין בעלי עניין שונים. ההישרדות הארגונית היא תוצאה של הרצון המשותף של 

 כל בעלי העניין לקיים את הארגון כדי להמשיך ולהפיק ממנו טובות הנאה.  

לכך,   ע בהתאם  לייצר  מנת  ולמפות  על  לזהות  לאבחן,  צריכים  מנהיגים  ארגונית  וצמה 

אנשים  ד בין  קשרים  שלהם,  העוצמה  מקורות  את  ובסביבתו,  בארגון  מפתח  מויות 

וקבוצות, קואליציות של קבוצות אינטרס, קונפליקטים   וקבוצות, אינטרסים של יחידים 

 גלויים וסמויים. 

קידום   קשרים,  יצירת  כגון:  פעולה  דרכי  נגזרות  יצירת  מכאן  הזדמנויות,  ניצול  יוזמות, 

 בולטות, תקשורתיות. 

 פירוט

מודל העוצמה הארגונית משלב בין שתי תפיסות לכאורה מנוגדות בחקר ארגונים: הגישה  

של   שתכליתן  היתר  בין  טוענת  המערכתית  הגישה  המכניסטית.  והגישה  המערכתית 

אנוכי  של  מידה  מייחסת  גם  היא  הישרדות.  היא  ארגוניות  ויצריות  מערכות  רגשנות  ות, 

לג  בניגוד  זאת  בארגון.  השכלתנית  למשתתפים  התיאוריה  ובמרכזה  המכניסטית  ישה 

ומתפקדים   בנויים  ארגונים  כי  מוגדר,  ייעוד  ארגון  לכל  כי  מתוכננת  שמניחה  בצורה 

פעולה( דרכי  משימות,  מטרות,  )מגדירים  לייעודם  בהתאם  חשיבות    ומותאמת  אין  וכי 

הי  את  הגדיר  מי  הגישה  לשאלה  לפי  אחרות,  במילים  וכיצד.  מתי  הארגוני,  יעוד 

להשגת  המכניסטית   ומכוונת  הארגון  טובת  פי  על  מודרכת  בארגונים  האנשים  התנהגות 

 מטרותיו. 
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יחסי   של  לפוליטיים,  שכלתניים  היבטים  בין  משלב  כך,  אם  הארגונית,  העוצמה  מודל 

. כלומר, שחקנים בארגון פועלים  גומלין המתנהלים בין יחידים, בין קבוצות ובין ארגונים

כל אחד בתחומו, בהתאם  חות יסוד ובמספר אופנים: הם פועלים  בה בעת מתוך מספר הנ

לכללים ולנהלים של הארגון והוראות הממונים התנהגות זו מאפשרת לארגון להפיק את  

חלק בפעילות הארגונית  הם נוטלים  תוצריהם ומסייעת להם לשרוד )הנחת התכליתיות(;  

במסגרת   כל דומה  פעילות  מאשר  יותר  להם,  משתלמת  היא  אחר/פעילות    עוד  ארגון 

שחקנים   כלפי  השפעה  ומפעילים  בעוצמה  משתמשים  והם  הכדאיות(;  )הנחת  עצמאית 

המובטחת   לזו  ומעבר  מעל  שלהם  אישית  תועלת  להגדיל  במטרה  אחרים  בארגון  אחרים 

 להם בגין תפקידם ופעילותם )הנחת התועלתיות(. 

ש  הארגונית מכאן  גומלין   במציאות  ביחסי  ומופעלת  נוצרת  שונים.  בין    עוצמה  שחקנים 

פעמיי חד  אינם  אלו  בשם משחקים    םיחסים  מזוהים  אלו  גומלין  יחסי  ואינם אקראיים. 

הן   אלו  שחקנים  שחקנים.  בשם  מזוהים  פעיל  באופן  בהם  המשתתפים  ואלה  פוליטיים, 

  ם ויוצרים "מעגל עוצמה" בארגונים. חלק ממערך רחב ומורכב של כוחות הקשורים בניה 

משתתפים במשחקים פוליטיים משקפת את יכולתם לגרום לתוצאות  מידת ההצלחה של ה

 הרצויות להם, כלומר להשפיע על הזולת לחשוב/להתנהג בדרך הרצויה להם. 

 

הארגוני. דפוסים אלו נוצרים מחיבור של  -דפוסי פעולה במרחב הפוליטי  ניתן לזהות מספר

 דים: הבנה פוליטית ושחקנות פוליטית. שני מימ 

 לא משחק/מתנגד  –יטת ונמוך בשחקנות פוליטית גבוה בהבנה פול

 מתעלם/מכחיש  –נמוך בהבנה פוליטית ובשחקנות פוליטית 

 מבין עניין –גבוה בהבנה פוליטית ובשחקנות פוליטית 

   כישרון טבעי  –נמוך בהבנה פוליטית וגבוה בשחקנות פוליטית 
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 ארגוני -חב הפוליטיכלים לפיתוח יכולת פעולה במר

הפוליטי האבחון  זיהוי  מודל  עוצמתם,  ומקורות  מפתח  דמויות  של  וזיהוי  מיפוי  כולל   :

כבויים    –קואליציות   וסמויים,  גלויים  קונפליקטים  זיהוי  ובסיסן,  אינטרס  קבוצות 

ק ושל  יחידים  של  אינטרסים  זיהוי  זיהוי  ופעילים,  השפעה,  ודרכי  שיטות  זיהוי  בוצות, 

 טיבם ומקורם.   –נשים ובין קבוצות קשרים בין א 

       פ   ט  /ש      פ   ט       פ   ט  /ש      פ   ט  
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השפעה:   ניצול  טקטיקות  יוזמות,  קשרים,  ידיעה,  תקשורתיות,  אסרטיביות,  בולטות, 

 הזדמנויות, מרכזיות, היענות, נדרשות. 
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 מודל בעלי העניין: 
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 :1' מס נספח

 מרכז למנהיגות הרווארד    -ות כיוונים עתידיים לפיתוח מנהיג

Future Trends in Leadership Development 

Nick Petrie, Harvard Center of Leadership, 2014 - 2015  

 המצב הנוכחי: 

 היא יותר מורכבת,  לא יציבה ולא צפויה.   - הסביבה השתנתה .א

הם . ב גם  השתנו  ממנהיג  הדרושים  יותר    -  הכישורים  חשיבה  יכולות  דרושות 

 מורכבות ומסתגלות.  

מנהיגים .ג לפיתוח  המיושמות  )הרבה  השיטות  השתנו  המנהלים    -(  לא  רוב 

לא   מנהיגים  /מנטורים.  וקואצ'ינג  אימון  עבודה,  בזמן  ניסיון  דרך  מתפתחים 

 מתפתחים מהר מספיק או בדרכים הנכונות כדי להתאים לסביבה החדשה. 

 אתגרים עתידיים:  

נראית( אלא אתגר התפתחותי )התהליך של  אין רק אתגר מנהיגותי )איך מנהי גות טובה 

 ( . bigger mindsלפתח איך 

 מנהלים הפכו מומחים ב"מהי" מנהיגות אבל טירונים ב"איך" היא מתפתחת.  

 ארבע מגמות לפיתוח מנהיגות עתידי 

אנכי . א בפיתוח  התפתחות    -  מיקוד  של  סוגים  שני  רב    -ישנם  זמן  ואופקית.  אנכית 

.  )יכולות( אך מעט בהתפתחות אנכית )שלבים התפתחותיים( עסקו בפיתוח אופקי  

יכולה   אופקית  התפתחות  מאוד.  שונות  הן  ואנכית  אופקית  להתפתחות  השיטות 

 להיות מועברת )ממומחה( בעוד את האנכית צריך "להרוויח" בעצמך.  

אנכי )פיתוח  הגיון  ליצור  בניסיון  עוברים  שאנשים  לשלבים  מתייחס   :make 

sense.בעולם מנטאלית   (  התפתחות  של  בשלבים  להתקדם  ממשיכים    מבוגרים 

מורכבות   יותר  בדרכים  העולם  של  הבנה  מקנות  יותר  גבוהות  רמות  כאשר 

כלומר,     -וכוללניות קרי מגיבים מהר יותר, מבינים טוב יותר ומבצעים חיבורים  

 טובים באסטרטגיה. 
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לאדם . ב התפתחותית  בעלות  בשי   -  העברת  נמצאת  לצמיחה  כשיש  מוטיבציה  אה 

מתפתחים ואנשים  התפתחות  על  אוטונומיה  חשים    תחושת  הם  כאשר  מהר  הכי 

אחריות בנוגע לתהליך שלהם. המודל הקיים מעודד אנשים להאמין שגורם חיצוני  

אנשים   על  מאמנים(.  שלהם,  המנהל  אנוש,  )משאבי  התפתחותם  על  אחראי  להם 

 לפיתוח שלהם.  לצאת מכסא הנוסע הפסיבי ולעבור לכסא הנהג בכל הנוגע 

(  existenceצמיחה שונה מהתקיימות ),  ERGצמיחה מובילה לצמיחה. לפי מודל  

בהם   הצורך  כך קטן  שמספקים אותם  שככל  צרכים  הם  האחרונים  שני  ויחסים. 

כך   יותר  שיש  ככל  לצמיחה  שבנוגע  בעוד  בשייכות(  וצורך  פיזית  ברווחה  )צורך 

 רוצים עוד.  

פיתוח מנהיגות היום ממוקד     -  האינדיבידואליתמיקוד בקולקטיב ולא במנהיגות   .ג

בא שוכנת  מדי  מנהיגות  במסגרתן  ישנות  מפרדיגמות  מעבר  יש  ואליטיסטי.  דם 

קולקטיבי   תהליך  היא  מנהיגות  במסגרתן  חדשות  לפרדיגמות  בתפקיד  או  באדם 

התנאים   ל"מהם  המנהיג?"  מ"מיהו  תשתנה  השאלה  אנשים.  של  ברשת  המופץ 

יכולות מנהיגות בארגונים וכיצ הדרושים למנהיגות לפ ד  רוח ברשת? איך מפיצים 

 מנהיגים דמוקרטיזציה של מנהיגות?" 

השנה האחרונות של פיתוח מנהיגות הסיפור היה הפרט. אמנם מנהיגות היא    50-ב

ב ברור.  יחסית  המודל  אך  קל  דבר  פחות    15-לא  המודל  האחרונות  השנים 

אתגרי  בין  ההתאמה  במידת  שינוי  חל  הפרטים    אפקטיבי.  ליכולות  הסביבה 

ות הסביבה החדשה יוצרת אתגרים הסתגלותיים  ההרואיים לפתור אותם. מורכב

 שאדם אחד לא יכול לדעת את הפתרון אליהם או אפילו להגדיר את הבעיה.  

נקודות   עם  שונים  עניין  בעלי  בין  פעולה  לשיתוף  קוראים  הסתגלותיים  אתגרים 

העניין צריכים לעבור תהליך של הסתגלות  מבט שונות ביחס למציאות. רוב בעלי  

ל כדי  ליצור  וצמיחה  במידע,  לשתף  צריכים  אלה  קולקטיבים  הבעיה.  את  פתור 

 תכניות, להשפיע אחד על השני ולקבל החלטות בצורה שיתופית.  

צריך להתחיל ללמד מנהלים טווח חדש של יכולות המתמקדות בכלים של שת"פ  

שזוהוהשפעה.   חושבים  מהאנשים  ע"י  חלק  שנשלטה  תקופה  של  סיומה  י 

 .  ם ותחילתה של תקופה המאמצת רשתות של מנהיגותמנהיגים אינדיבידואליי

ב הארה.  רגעי  שחוו  בודדים  מגאונים  מגיעה  שחדשנות  חשבו  לאחרונה    10-עד 

השנים האחרונות מחקרים הראו שחדשנות היא תוצאה של מספר רב של נקודות  

קי לרעיונות  הגורמות  ברשת  חיה  חיבור  חדשנות  חדשות.  בדרכים  להשתלב  ימים 

 ות. ברשתות חברתי 
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מנהיגות במיקוד   . ד לפיתוח  בשיטות  קיימות  חדשנות  תכניות  או  מודלים  אין   .

העתיד   עם  למפגש  הנדרשת  הקולקטיבית  המנהיגות  רמת  את  לייצר  שיכולים 

המורכב ולכן נדרשת חדשנות. נדרש עידן של חדשנות מואצת במסגרתה ארגונים  

בדרכים חדשותמתנסים   וחולקים את    בגישות חדשות ומשלבים רעיונות מגוונים 

ששינוי   שמרגישים  בארגונים  קטנים  משינויים  יתחיל  התהליך  אחרים.  עם  זה 

ומחוץ   בתוך  ושת"פ  ללמוד,  כדי  ומשובים  ניסיונות  יהיו  נמנע,  בלתי  או  נדרש 

הקיי הפרקטיקות  גבולות  את  שדוחפים  פרוטוטיפים  ליצור  כדי  מות.  לארגון 

ארגונים המאמצים שינויים יהיו    טכנולוגיה ואינטרנט יספקו תשתית ומנוע לשינוי.

 טובים יותר מארגונים המתנגדים לו. 

 האתגרים של המצב הנוכחי 

 שני נושאים מרכזיים שעלו כאתגרים הגדולים ביותר: קצב שינוי ומורכבות האתגרים.  

 : VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous)מאפייני הסביבה החדשה 

• Volatile: Change happens rapidly and on a large scale.  )נדיפות(  

• Uncertain: The future cannot be predicted  with any precision. 

• Complex: Challenges are complicated by many factors and 

there are few single causes or solutions ת ( .)מורכבו     

• Ambiguous: There is little clarity on what events mean and what 

effect they may have. )ריבוי משמעויות(  

 גורמים נוספים המאתגרים את מנהיגי המחר 

 עומס במידע  . א

 ( של מערכות וקהילות עסקיות  interconnectednessתלות ) . ב

 פיזור גבולות של ארגונים מסורתיים   .ג

 ת חדשות שמפריעות לפרקטיקות עבודה ישנות טכנולוגיו  . ד

 יות שונים של דורות הנכנסים לעולם העבודה  ערכים וציפ  .ה

 גלובליזציה גוברת הגורמת לצורך להוביל מעבר לתרבויות  . ו

הסתגלות,   יכולת  על  מדברים  יותר.  מורכבות  חשיבה  יכולות  נדרשות  האתגרים  לאור 

פעולה,   שיתוף  גבולות,  התפרשות  עצמית,  נוספים  מודעות  דברים  רשתית.    -חשיבה 

   גית וניהול שינוי,  חשיבה מערכתית המסתדרת עם עמימות. יצירתיות, חשיבה אסטרט


