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מכלולהשינוייםהמאפ"ן אתתיאוםהפעולותבשטחים1תפ=)8בראי
ההיסטוריהה*שוא*תהשפיע,בין השאר,עלמיומנויותהפיקודהנדרשות
מהקצימם המשרתיםביחידותיוובעיקרעלהצורךלהמירדפוסיפיקוד
המאפיינים ממשלצבא*לדפוסיפיקודהמאופיינים בהשפעהבממנות
מוגבלותהמאמרשלהלןשופךאורעלמיומנויותSUIכישוריםחדשיםשיש
צורךחיומלאמצםביחידות התפ"סלאורהשינוייםבדפוסיפעוליםכר18מ1ה
מיחפ*הגופליןהמשתנים עםהפלפטינים
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מטקד בתט"ש

ן ד"ררוני מש ן ן פרו הדמק14ן 1

והנים למרש"אין דבריותר קבוע מהשינוי" .ואכן ,על
ףהנטייההאנושיתהטבעית"ציבותולדבקותבכו7יגמות
ויכרות ,מתבררשהשינוייםהאישייםוהארגוניים הם חלק
לתי נפותמההוויה האנושית.טכנולוגיותחדישות ,סדרים
,ברתיים ואידיאולוגיות השתנו לאורך ההיסטוריה .אנו

יועץ לתפ"ש ומרצה
באוניברסיטתבר-אילן

רת"ח הערכת סא"ל
בממד"ה

עדים בשנים האחרונות אףלשינויים בדפוסי היישוב של
סכסוכים ושלקונפליקטיםבין מדינות ולאומים .בתוך
כךגם צבאותשינו אתפניהם לא רקבאימוץטכנולוגיות
וטכניקותחדישותח47גם בתורותלחימה והקמתנורמות
לחימהלעידן הפוסט מודרני.
תיאום הפעולות בשטחים (תפ"ש),כגוף צבאי שהוקם

ןא,וו מלחמת ששת הימים ,שינה אתפניו ,את
מבנהוי
ואתדפים פעולתו כתוצאה מיחסי הגומלין רבי הפנים
בין מדינת ישראללפלסטינים -יחסינומלין המשתנים
עד עצםהיום הזה.
מכלולהשינויים המאפיין אתתיאום הפעולות בשטחים
בראי ההיסטוריה הישראלית השפיע,בין השאר ,על
מיומנויותהפיקודהנדרשותמהקצינים המשרתיםביחידותיו
ובעיקרעלהצורךלהמירדפוסיפיקודהמאפיינים ממשל
צבאי לדפוסי פיקוד המאופיינים בהשפעה בסמכות
מוגבלת .המאמר שלהלן שופך אור עלמיומנויות ועל
כישורים חדשים שישצורךחיוני כקמצם ביחידות התפ"ש
לאורהשינויים בדפוסי פעולתו כתוצאה מיחסי הגומלין
המשתנים עם הפלסטינים.

חבוא

המאמר הזה עוסק בגלגולם שלמאפייני הפיקוד הבכיר
בתיאוםפעולות הממשלה בשטחיםכפונקציה שלהשינויים
במערכת ההסכמים ,ההבנותואי-ההבנותבין הפלסטינים
למדינתישראל.
מאפייניהפיקודואתבריונבזריםמייעודהיחידה ומושפעים
רבותמהשינויים המתרחשים בסביבת הארגון .המאמר
הזה מתאר אתהשינויים שהתרחשו בסביבה ממלחמת
ששתהימים ועד כה ובוחן -לאורהשינויים האלה -את
התמורות שהתחוללובמאפייני הפיקוד ובמיוחדבמאפיינ'
הפיקוד שלמפקדי תיאום הפעולות בשטחים.

הקחת המת"0ש

בספרו "המקלוהגזר" ( )1985מתאראלוף (מיל') שלמה
גזית את הנסיבות ההיסטוריות להקמת הגוף שכונה
"תיאום הפעולות בשטחים" .הוא הוקם כחודשיים 47חר
שהסתיימה מלחמת ששתהימים בפיקודו שלגזית (אז
אל"מ) כמענה לצרכים פוליטיים,ציבוריים וביטחוניים
שהחלו להתעורר בבדה המערביתוברצועת עזה שנכבשו
במלחמה .כבר במהלך השנה הראשונה מתום המלחמה
היה ברור שהטיפול בשטחים הואסוגיה מורכבת משום
שעוסקיםבכךכופיםרבים-אזרחייםD"llnO'l ,ובין-למומיים.
בפקודתהארגון (גזית)1985 ,צוינו חמישהיעדיםמרכזיים
של הממשלהצבאי במסגרת ההיערכות למלחמה בגזרה
המזרחית(

*
*
*
*
*

לשחררבמהירותכוחותצבא להפעלהבזירותנוספות.
להפעילכוחותלפיכוי מהומות ולהכנה על המרחב.
למנוע פעולותעוינותבתוך המדינה.
להשליט סדר ומשטר ולהחזיר במהירות את אורח
החיים למסלולתקין.
לתאםבין כלהגורמים הפועלים בשטח.
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יש לראות בהקמת הממשלהצבאי תופעהזמניתוארעית
המוגדרתבמונחים שלשבועותאולכלהיותר שלחודשים,
השיקול המנחה העיקרייהיה צבאי-ביטחוני ולא הצורך
לארבן מנהלאזרחי עלכלהיבטיו.
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למרות ההנחה שלפיה הממשלהצבאי הוא תופעהזמנית,
הפכההזמניותהנאתלתופעת קבע .הממשלהלך והתבסס
בשטחים ובתון הערים הפלסטיניות לא רק כמעסיק
הגדולביותרבשטחים -שלעשרותאלפיעובדים -לתפעול
מערכותהחיים בהם ,ח47גםכנוףהמצויבהיכרות עמוקה
עם השטח בכלל ועם החברה הפלסטינית בפרט.בין
השאר העסיק הממשלהצבאי עשרותאלפי עובדים מקרב
האוכלוסייה הפלסטינית במערכות המוניציפליות ואף
במערכות "הממלכתיות"כגוןבתיחולים ומרפאות,בתי
ספר ומערכותהגבייה.קציני הממשלהוזמנו לאירועים
חברתיים ולטקסיםדתיים והפכו במידה רבה לחלק מהנוף
הפלסטיני .רמת ההיכרות שלאנשי הממשל הצבאי עם
אנשי המסחר ,אנשי הדת ,ראשי החמולות והאליטות
המקומיותהייתה גבוההביותר.בידיהם שלקציני הממשל
רוכזו סמכויות רחבות ,המקבילותלסמכויותיהם שלראשי
עיריותואפילו שלשרי ממשלה.
(למשל ,הםהיו מופקדים על
מערכות החינוך והבריאות).
בשונהמגופים אחרים בצה"ל,
חלשוקציני הממשלעלתקציבי
עתק ,שמקורםבגבייתמיסים
הארגון
מחד וב(יקצאו(1-ש7י מנושלת
ישראל מאידך .בתום השנה
הראשונה להקמת התפ"ש
הוחלט שהואיהיה כפוף לשר
הביטחון ,אף שהמשרתיםבו הםקציניםוחיילים בצה"ל.
מימי הקמתו ועדלהסכמיאוסלוהתאפיין הפיקוד בתפ"ש
בניהול מערכותאזרחיות מורכבותלצדפיקודעל מערכות
בעלות מבנה ותפקידים צבאיים.קציני הממשל נדרשו
להפגיןמיומנויותהןבניהול מערכותאזרחיותוהן בפיקוד
צבאי .מדוברבסביםשונים שלמיומנויות .למשל ,התקשורת
במערכתאזרחיתמתאפיינתבכך שהיא חוצה אתהארגון
כולו ,בעוד שבצבא התקשורתהיא היררכית .הבדלנוסף(
בצבאניתן לכפות הוראות מתוקף הסמכות הצבאית
המדרוזית .לעומת זאתבנוףאזרחייש לשכנעאו להפעיל
השפעה ללא סמכות פורמלית.
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לאחר הסכמי אוסלו ,בשנים  ,1996-1994יצא התפ"ש
מהערים המרכזיות ,שתבדרו שטח )ע .למעשה,אחריותו
לניהול השוטף והמוניציפלי הסתיימה והועברה לראשי
הערים הפלסטיניות .בשלב הזה הוקם בהתאם להסכמי
אוסלוגוף צבאי -מבת"ש(מנגנון ביטחון,תיאום ושיתוף
פעולה) -שפעל במשותף עם
מנגנוני הביטחון הפלסטיניים
לשם שמירה על הסדר בשטחים.
הנחתהיפוד בחברארעיותקינחו
קציני המבת"ש נדרשו להיות
של הממשלהצבאי הוטבעה עם
"שומרי שלום" אלמול D'OnlW
איבדה
הקחתו,אךומיופן
 ,שאךאתמולנחשבואויבים,
חירך
~OpIno
הממשל
מתקפותה עם התבססות
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הסכמי
הצבאי
אוסלו .באותה התקופה הכפף
המבת"שלמפקדי צה"לבשטחים
והיה חלק ממטההיחידותבדרגים
השונים ,בעוד שהמנהל האזרחי וגופי התפ"ש נשארו
כפופים למתאם הפעולות בשטחיםוהיו במעמד שלגורם
מקצועי שיש (במידת האפשר) להתחשב בדעתו.
הפעילותהביטחונית המשותפת עםהמתנוניםהפלסטיניים
נתקלה בקשיים רבים לאורך כלזמן התרחשותה .כבר
ב -1996-שבמהלכה נדרשוקציני התיאוםוהקישורלפעול
תוךכדיגלאלימותוטרור שלהפלסטינים (אירועי "ברזל
לוהט") על רקעקיפאוןמדיניועיכובביישום הסכמיחברון
 -התלקחו גלים שלאירועים אלימים הן בתוךמנגנוני

י
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הקישור המשותפים והןבין האוכלוסייה הפלסטינית
לצה"ל.
בספטמבר  2000פרץהעימותהמזוין(שזכהלכינוי "באות
ושפל") ,שנמשך עד פסגת שארם א-שיח' והיה השבר
החמורביותרביחסי ישראל והרשות הפלסטינית,ובעטיו
הופסקו הפעילויות הביטחוניות המשותפות ,ובכללן
הסיורים המשותפים .למרות זאת -בשלהרצון להימנע

מקרעמוחלט -נמשךהדו-שיחבכלהרמותעםהפלסטינים
ככלי להרגעת השטח ולמניעת משברים הומניטריים .בשל
התחזקות חשיבותו של המרכיב האזרחי (הפלסטיני
והבין-לאומי) בעימות ובשל התלות ההולכת נוברת של
הפלסטינים ברשויות הישראליות שבה ועלתה חשיבותם
של המתפ"ש והמבת"שושלאנשיהם(בגללהידעהמקצועי
שלהם).
מבצע "חומתמגן" (מרס  )2002ברםלשינוינוסףבמנגנון
התיאום הביטחוני .המטכ"לצימצםלמינימום הכרחי את
התיאוםהביטחוניוהגביל את המנעהפיזי עם הפלסטינים,
משום שהיה כרוך בסכנה רבה .ההחלטות האלה שמטו
את הקרקע מתחתלייעודו של המבת"ש ומתחתלקשרים
האישיים שנוצרובין אנשיולבין אנשי הרשות .ההחלטה
נבעה מתון ההבנהכי התיאום הביטחוניאינו משרת את
האינטרסים הביטחוניים שלישראלומהרצון להעביר מסר
שלפיו כלעוד לא מקיימים הפלסטינים את מחויבותם
למניעת הטרור ,מתחזק הפן האזרחי (הכולל תיאום
תנועות שלפלסטינים ,מעבראמבולנסים וסחורות וכד')
ומצטמצם הפן הביטחוני .המצב הזה הגביר את תחושת
הפלסטיניםשאין הם עצמאים והתיר את
תלותם בממשלהישראלי -עדכי המצב דמה
לממשלצבאי.יחד עם זאתישלציין שאווירת
הממשל הצבאי שררה בעיקר מחוץלערים
הפלסטיניות ופחותבערים עצמן שכן בהן
תמידהמסוימתשלעצמאות.
עדייןהייתהוישו
בשל העימות המתמשן מחדולקחי "חומת
מגן" מאידך הוחלט ב 2002-להכפיף את
המבת"ש לתפ"ש.קציני המבת"ש נטמעו
בתפ"שבינואר .2003יתרהמזו ,בשל שרשרת
האירועים שתוארהלעיל,שעיקרההיה צמצום
שיתוף הפעולה הביטחוני עם הפלסטינים
 צמצום שהגיעלשיאו בהחלטת ממשלתישראלביוני  2004להתנתק מרצועת עזה
ל 47הסכםמדיני -השתנהבאופןניכרדפוס
פעולתם שלקציני התפ"ש.הזמניותוהארעיות
שובהפכולמאפייניםהמרכזיים שלהמציאות
שבה נדרשוקציני התפ"ש להתנהל.מאפיין
נוסף היה הפערבין הניסיונותהפוליטיים
להגיע להסדריםלבין המציאות כשטחוגלי
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האלימות שהקשו ליצוראווירת ודאותוביטחון ןמודריק
ואלימלך.)2003 ,

הנ111חים המרכזיים שבהם at~UIOקציני
התפ"ש בתק101ת השונות

אףשהנסיבותההיסטוריותהשתנובאופן מהותי בעקבות
הסכמיאוסלו ,והתה"ש נדרשלנטוש אתתפקידי הממשל
בערים הפלסטיניות ,נראהכיקיימים מוקדים מרכזיים
שלהורםנדרשיםקציני התה"שלהתנהלבתקופותהשונות.
המתחים האלה מושפעיםהן מהממשקים שבהם פועל
הארנון -ממשק מולגורמי צה"ל ,ממשק מולארגונים
9לסטיניים וממשק מול ארגונים בין-לאומיים וגורמי
תקשורת-והן מהנחות היסוד שהוטמעו בארגון עם
הקמתו.
הנחת היסוד בדבר ארעיותקיומו של הממשל הצבאי
הוטבעה עם הקמתו,אךבאופןפרדוקסליאיבדה מתקפותה
עם התבססות הממשל הצבאי .לאורך שנות הממשל
התבססו מנננוניו ,ונוצרו עמדות כוח בתוך הערים
הפלסטיניותאשרחיזקו את תחושתהקביעות וההתעצמות
שלהארגון ושלאנשיו.יחד עם זאתקיבלה הנחתהארעיות
ביטוי מוחשי דווקא עם המעבר להסכמי אוסלו .בסיסי
הכוח המרכזיים שלהארבון נכרתו ,המעבר החדמניהול
ישיר לתפקיד שלייעוץ ושלקישורוהשינויים התכופים
הן בהגדרות התפקידים ובדפוסי הפעולה והן במבנה
הארגוני לצדאי-הוודאות בנוגע לעתיד -כל אלה
עירערו את תחושתהביטחוןוהיציבותובזרו תחושות
שלזמניות ושל חוסר ודאות.
הנחת היסוד השנייה שהוטבעה והוטמעה עם
הקמתהארגון עסקה בסדרי העדיפויות והצביעה
עלכך שההיבט הצבאי-ביטחוני בבר עלהשיקול
האזרחי על כלהיבמיו .בתקופת הממשל נראה
היהכי ה"מתח"בין שני ההיבטים -הביטחוני
והאזרחי -כמעט שאינו באלידיביטוי ,לפחות עד
לפריצת האינתיפאדה הראשונה .התפ"ש 9על
בשטחים כמעט ללא הפרעה ,וכוחות צה"לפעלו
באופן מצומצם יחסית .עם פריצת האינתיפאדה
הראשונה ,עת נדרש צה"ל לסכלפעילות חבלנית
עוינת,ואילו הממשלהצבאי נשאראמון על שמירת
אורחהחיים התקין ,החללהיווצר המתחבין שני
ההיבטים -מתח אשר מקבל תפנית משמעותית
במהלךאירועי "גאותושפל" .עדלכינונם שלהסכמי
אוסלו -למרוו( המתח שנוצר במהלך האינתיפאדה
הראשונה -המשיך התפ"ש לנהלבאופןישיר את
המערכות המוניציפליות ,אםכי החלו להיווצר
סדקיםבקשריו עםהאוכלוסייה הפלסטינית,סדקים
אשרבאולידיביטוי במריאזרחי בחלק מהיישובים
ן

הפלסטיניים.
משיצא התפ"ש משטחי הערים הפלסטיניות בעקבות
הסכמי אוסלו ,ומשפרץ העימות האלים בשלהי שנת
 ,2000התחזז המתחבין ההיבטהביטחונילהיבטהאזרחי.
נוכחגלהפיגועים שהלךוהחריף נדרש צה"ל לעשותככל
הניתן על מנת לצמצם ולסכל אתהריבועיםנגדישראלים.
ניכרהיהכי ההיבט הביטחוני עומד בסדר עדיפותעליון
על חשבון ההיבט האזרחי ,ותוצריו של התפ"ש הפכו
למשניים.
במהלך מבצע "חומת מגן" חלה שוב תפנית ,ותוצרי
פעילותו של התפ"שחזרו להיות משמעותיים,וזהו המצב
עדלימים אלה .המבצעוהיבטיו התקשורתייםחיזקו את
התובנה -שהתקיימה ברמהזואו אחרת בקרב מערכת
הביטחון לאורךכל שנותקיומו של הממשל-כי ההיבט
האזרחיחיוני במידה רבה להיבטים שלהביטחון הלאומי
ושל מידתהלגיטימציה שלהזוכים צה"לומדינת ישראל
בעולם( .מדוברבהיבטים הקשורים למעמדה שלישראל
בעולם ,לדפוסי פעילותה ואפילו למידת החוקיות של
פעילותה).
בימים האלה מתמודד אפוא המפקד בתה"ש וברמות
השונות) עם המשמעויות של המתחבין סדרהעדיפויות
הצבאי לסדר העדיפויות האזרחי באמצעות הצגתזווית
ראייה ,שלעיתיםהיאשונהבאופן מהותימזו של המפקד
הצבאי (אלוף פיקוד ,מפקד אוגדה ,מח"ט וכו') .מפקדי
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כלסדינים בביקורתגבולות בדרכם מהרצועה למצרים

התפ"ש ברמות השונות נדרשים להציגבפני המפקדים
הצבאיים אתההיבטים האזרחייםוההומניטריים הקשורים
לאוכלוסייה הפלסטינית ולהשפעות שצפויות להיות
לפעילות המבצעית על האוכלוסייה .האינטרסים של
האוכלוסייה הזאת נמצאים תכופות בסתירה לצרכים
המבצעיים,אולם בהדינם את הפרספקטיבה המתמקדת
בשיבושמינימלי שלאורחהחיים הפלסטיניפועליםקציני
התפ"שלמען אינטרסביטחוני אסטרטגי שלישראל.זווית
הראייה השונה,שעליהאמוןקצין התה"ש,מוסיפהלעיתים
קרובות נדדך של קושי ושל מורכבות בתהליכי קבלת
ההחלטות ,המוו כבים ממילא ,שלהם נדרש המפקד
(ן,זווית הראייה הזאת מטילה ספק
בעיקרון הקובעכי הדבר החשוב
ביותר הוא ההכרעה הצבאית
והדרכים להשגתה.
המעבר מעמדת הכוח של מושל,
העימות המוגבלהפך אתסוגיית
שהאוכלוסייה הפלסטיניתהייתה
ההכרעה למורכבת ולבעלת
תהיהבוובשירותים שסופקועל-יה
מאפיינים חמקמקים.מהי הכרעה
הארגון שבנתשו הוא ,Tnluלתפקד
מהו
בסוג הזה של
של'~yulחקצועיהצריךלארקסירמח
מוכת
האינטרס האסטרהטע
י?
גי
יצ
ידניתן
זהותאישית שרנונית שונה מזו
מהומשקלו
לקדמוכאופן
יטאבזירי
מ
הקודמת ,אלאגםסיתוחחיוחנויות
חי בסביבת
של המרכיב ה
נופשת
הלחימהלהסוגיותהאלהנבחנות
בכל סיטואציה בנפרד .למרות
ההבנה ש"ת9קידו של הצבא
נו מתמצהבלחימהבלבד,ח 47מתרחב
לעברכלאותםמרכיביםהבונים את השלמות המבצעית,
המאפשרתלחולל את המהפך התודעתי בחברההיריבה"
(תוה"ד ,)2001 ,נתפסו לעיתיםקציני התפ"ש -בהיותם

אותם גורמים המסייעים בידי הצבא
להכיר ולפעול מול המרכיבים ה"לא
מבצעיים" -כ"פרקליטי השטן" או
כ"סניגורי הפלסטינים" .המתח השלישי
המתקיים באופן קבוע בפעילותו של
קצין התפ"ש לאורך התקופות האלה
הוא המתח המבני :מפקדי התפ"ש,
שאינם כפופים למפקד הצבאי בגזרה
באופן היררכי,פועליםמולוכגוףחיצוני
המספקשירותיייעוץמקצועיים.ביחסי
ביןקציני התפ"ש למפקדהצבאי
מללי
ה
יהדרגות-בכירותונמוכות -ע"ע
ל
וכ
גב
(
"הרב"ט האסטרטגי") פועלים קציני
התפ"ש כבעל סמכותמוגבלתוכיועצים
מקצועיים.ואםך4דיבכך הםבם נתפסים
כפישצוין קודםלכן -כמי שמביאיםלעיתים את נקודת מבטו של היריב.
עם זאתפיקוד כסמכות מוגבלתאינו נחלתקציני התפ"ש
בלבד והואקיים כמעט בכל צה"ל.

ונשפעה בסמכותמוגבלת-אפיוןמנהיגותי
הבכיר בתפ8ש
הכרחי בדרגי

שלושת המתחים שתוארולעי
~lplonל ,ושעימם נדרשים מפקדי
התפ"ש להתמולליום-יום,מייצרים זהות מורכבתלאנשי
הארגון ולמפקדיו .לאורך התקופות האלה נדרש הארנון,
ובראש ובראשונה נדרשים מפקדיו,להכיל את המורכבות
של"להיותעלהגבול" בממשקשבין הצבאלאזרחיהמדינה,
בין גוף צבאי ישראלי לאוכלוסייה פלסטינית,בין עבודה
מולגורמי הצבא לכפיפות למשרדהביטחוןובין עיסוק
בתחומים אזרחיים לעיסוק בתחומים צבאיים.
מורכבות נוספת שעימה נדרש הארבון להתמודד נבעה
משינויי התפקידים ואופיים לאורהשינויים ההיסטוריים.
המעבר החד מהניהולהישיר ומעמדת המושל לעמדת
ה Peacekeeper-ולבסוף לעמדתהיועץ המומחהחייב
שינויים מנטליים מהירים שאותם נדרשו קציני הארגון
לעבור.

המעבר מעמדתהכוח שלמושל,שהאוכלוסייההפלסטינית
הייתהתלויהבו ובשירותים שסופקועל-ידי הארבן שבראשו
הוא עומד ,לתפקיד שליועץמקצועי הצריך  47רק פיתוח
זהותאישיתוארגוניתשונהמזו הקודמת ,ח 47גם פיתוח
מיומנויות נוספות.

המיוחבויות שנדרשות ממפקדים
בתפ"ש -במיוחד בדרגות הבכירות

המאמר הזה עוסק במיומנות העיקרית שאותה נדרש
המפקד בתפ"ש לפתחכדי להצליח בתפקידו -היכולת

~tda

להשפיע בסמכות מונבלת .היכולת להשפיע בסמכות הייחודי של השפעה בסמכות מוגבלת,החיוני אף הוא
מוגבלתהיאנגזרת שלהיכולתלהפעילטקטיקות השפעה בעידן המנהיגות הפוסט-מודרני.
(
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מגוונות  .(Cohen 41Bradford, 19911לכאורהזוהי הרמת"קים וראשי מינהל התיאום
כפי
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מיומנות נדרשת מכל בעל תפקיד בדרגים הבכירים ,לעיל-נדרשים להשפיעולקדם אתעמדותיהם המקצועיות
שבהם הצורך לקדם מהלכיםאינו רק ביחס לכפופים ,מולגורמי הפיקודהצבאי מרמת החטיבהואילך בהעדר
ח47בעיקראלמולעמיתים ורמותממונות,ובייחוד כאשר סמכות פורמלית ,אלא מעמדה שליועצים למפקדים-
הולכתוגדלה מורכבות ההיבטים הפוליטיים שלקידום לעיתים בדרגתם ולעיתים בכירים מהם .יתרה מזאת,
הרעיונות והאינטרסים .המיומנות הזאת ,שעשויהלהיות עלה מהניתוח שלעילכי עמדותיהם של הרמת"קים לרוב
מכפילכוח משמעותי בהצלחתם שלרובהקצינים בדרג אינן נמצאות בקונסנזוס ודורשות מהמפקדים לשק)ל
הסא"ל -אף שרובם מתייחסיםאליה רק כאל  Nice 10גורמים שהםאינםמורנלים להתחשב בהםבתהליך קבלת
 Haveולא כאל  -Must Haveהיא עבור רובם מדד ההחלטה המבצעית.
הכרחיומחייב להצלחה כמפקדים בדרג סא"ל בתפ"ש .מודל "הטווח המלא של המנהיגות" Avolio, 1991;,
הספרות עוסקת רבות בטקטיקות ובאסטרטביות של )1997הואכיום אחדהמודליםהמובילים בחקרהמנהיגות.
השפעהובהן(פנייהלהיגיון,ידידותיות ,מיקוח ,תקיפות ,המודלנבנה על סמך מחקראמפירי ,שמיפה אתסגנונות
קואליציות,פנייה לדרנים גבוהים והפעלת תגמולים המנהיגות השכיחים בקרב מפקדים ומנהלים .המודל
וסנקציות)19901 Yukl .מבחיןבין שתי אסטרטגיות של מבדיר חמישה סגנונות מנהיגותומאפיין אותם עלגבי
)
]
pצירהאופקי,המצe
ן pשניצירים:ה
השפעהןאסטרטגיה של השראה1
יין אתמידתהיוaזמה שנוקט
llnspirational A
ואסטרטגיה שלהיוועצות ) .(Consultationאסטרטגיית
המפקד ונעבין פסיביות לפרו-אקטיביות ,והציר האנכי,
ההשראה מתבטאתבניסיון להשפיעדרךעיסוק בערכים המציין אתמידת האפקטיביותונעבין אפקטיביותבבוהה
המרכזיים.ככזו היא מעוררת התלהבות.ניסיון השפעה לאפקטיביות נמוכה .האפקטיביותעל-פי המודל הזה
נקבעת בהתאםלמיצוי המשאב האנושי ןאבוליו.)2002 ,
דרךאסטרטגייתההיוועצות יתבטא בהשתתפותבתכנונן
ובמימושן של הפעילותאו שלהמדיניות כדרך מרכזית ניתן להרחיב את מודלהטווח המלא של המנהיגות של
להשפעה.
באס ושלאבוליוולבחון באמצעותו אתהיכולות הנדרשות
השימוש באסטרטגיות ובטקטיקות השונותעל-פי המודל ממנהיבבסיטואציה המאופיינתבהעדריחסי מפקד-כפיף,
הזה משתנה בהתאם להגדרת המצב ולאישיות האדם כמו ,למשל ,יחסיםבין עמיתיםאו יחסי מומחהחיצוני
האמורלהיות מושפע.דרך נוספת לבחירתסגנון הפעולה לבורם מקביללו בדרגהאו אףבכיר ממנו בדרבה .אחת
האפקטיבי לייצר השפעה מתמקדת באדם הפועל -מטענותיו של "מודל הטווח המלא" היא שמנהיגים
ובמקרהשלנובקצין התפ"ש.המיקודבאדם הפועלמדגיש משתמשים בכמהאופני פעולה ,וככל שהשימושבאופני
אתסגנון המנהיגות כגורם מרכזי ומשפיע המאפשר הפעולה האקטיביים והאפקטיביים עולה ,כך התפקוד
להתבונן כיצד סגנונות מנהיגות שונים  D"lWiלהיות הואאפקטיבי יותר.
אפקטיבייםליציז1נ הזושפעה הנדרשת במצבים שונים .ניתן לפיכך להרחיב ולבחון את
מנהיגות קלאסית עוסקתביחסים שבין מפקד לכפוף.
סגנונות המנהיגות D"OIO'Un
ניסיון השפעה דרךאסטרטגיית
אולם מנהיגותהיאהיכולתלהניע אנשים לבצע משימות עוקפי מודל"הטווח המ "47בקרב
לפירצונו שלהמנהיג .אחדמאופני ההנעה הוא השפעה .קציני התפ"ש במצבים שונים.
ההיוועצות יתבטא בהשתתפות
היכולתהמנהיגותיתלהניעאנשים בעזרת השפעה1להבדיל" ,המנהיגות הנמנעת" מייצגת
בתכנונן ובמימושן שלהפעימתאו
למשל,מכפייה) נדרשתאףיותרבמצבים שבהםאיןיחסי סגנון המתבטא במנהיגותבלתי
שלהמדיניותכדרךמרכזית
סמכות פורמלית ,כלומרכשאין מפקד וכפוף ,אלאשני אקטיבית ולרוב גם בלתי
להשפעה
אנשים הנמצאיםביחסיגומליןזה עםזה,הנעדרים סמכות אפקטיבית .במודלהמקורייכול
פורמלית.
הסגנון הזה להיותאפקטיבי אם
מחקריםרבים עוסקיםביכולותהמנהיגותיותבעידן הפוסט מטרותיו הן לעצב ולממש את
מודרני,שבו מתנהליםתהליכים רביםבאופן בלתיהיררכי הפוטנציאל שלהפיקוד.הסגנון הזהיכוללהיותאפקטיבי
ויבלתילנאריובאמצעות רשתותשבהן התקשורתוהפעילות במצב שבו ישאף קצין התפ"ש לפתח בקרב מפקדים
מתנהלותלא רקבאופן סדור ושיטתי .כמוכן מתאפיין את המודעות ואת האחריות לאינטרסים שהוא מייצב.
העידן הזהבשינויים מהירים היוצרים עמימותואי -ודאות המודלהזהעשוילהיותבעייתי במצבשבו קיימת תחלופה
ןשוורץ.)2002 ,
רבה של מפקדים והסתמכות מרובה של המפקדים על
המאמרהזהאינו עוסקככלהמרכיבים האלה ,ח47במרכיב הנתונים שהם מקבלים מכרמים כפופים ויועצים.
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נמוכה ,והרווח הנתפסעשוי ש47להיות מוחשי
מספיקכדי לשמש בורם מניע.
אפשרשהסגנון האפקטיביביותרלקציני התפ"ש
הוא "המנהיגות המעצבת" .הסגנון הזה מדביש
התייחסותאישית ,אתגוראינטלקטואלי ,הנעה
באמצעות השראה והשפעה באמצעות הפיכה
למודללחיקוי.אקטיביותהיאאבן הדרךהראשונה
שנדרשת מהרמת"ק .אםברצונו שאופן הפעולה
והשיקולים שהוא מציע יחלחלו ויהפכו לדרן
חשיבה לגיטימית ופועלת בתוךתהליך קבלת
ההחלטות של מפקדי הצבא,עליו להיות קודם
כולאקטיביונוסףעלכךלהפעיל את שארמרכיבי
הסגנון כמתוארלעיל.
ההתייחסות האישית מבטאת את הבנת הצורך
של האחר ,ובמקרה שלנו התייחסות למפקד
כאל פרט הנדרש להחלטה שעלולה לסכן את
חייליואו אףכאלגורם העומד בראשארגון 1צ[אי
אובין47-ומי) ומנסה לקדם אתמטרותיו .הבנת
האינטרסים של האחר("להיכנסלנעליו") עשויה
לאפשר מציאתפתרון שעונה עלהצורךומייצר
תחושה של שיתוף פעולה [מקום של "מלחמה" ,של
"מאבק"או שלשני צדדיםבעליאינטרסיםמנוגדים ש47
ניתנים לגישור .אחת הדרכים לחזק את ההתייחסות
האישיתהינה בעזרת שימוש בשפתו של המפקדהצבאי
(בעולם התוכן והמושגים המוכרים לו) .שימושכזהמקטין
את הפערים הנתפסיםביןזוויותהראייה השונותובכך
עשוי להקלעל מפקד התפ"ש לקדם אתיעדיו.
האתגור האינטלקטואלי מתמקד ביכולת לגשת לבעיה
דרך הצבתסימני שאלה ולא רק דרך אמירות חותכות
והחלטיות.סגנון כזה מעודדלבחון את הבעיהמזוויות
ךולפתרון הנבחר.
רבות ומאפשרלגייס אתהשותפיםתיר
האתגור האינטלקטואלי מחייב את מפקדי התפ"ש,כמי
שבאים מכוף המרוכזב"צורכי האויב" ובראיית המפקד
הצבאי) להבין את הגורמים המניעים את מפקדי הצבא
על מנת להפשר הרחבה של הפרספקטיבה שלהם תונע
לרציונל העומד בבסיס פעולתו של המתפ"ש .הרחבת
הפרספקטיבה של המפקדים והבנתהרציונל המתפ"שי
הם מרכיבים חשובים ביותר כאשר רוצים להטמיע את
דרךהחשיבה שמביאה [חשבוןשיקולים מתפ"שייםבאופן
קבוע כשיקולים חשובים בתהליך קבלת ההחלטות.
הנעה באמצעות השראהמייצגת אתהאנרגיה ,אתהיוזמה,
את העקשנות )אתראיית התמונה העתידית .היכולת
להלהיב את האחר ולחבראותולרעיון שמלכתחילה הוא
לאהיה מחובראליוואולי אף תפס אותו ככזה המנובד
לצרכיו ,היא יכולת מרכזית בדרך להשפעה בסמכות
מוגבלת.
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מתאם הפעלות בשטח םבסיור מפקדים

"המנתינות המתכמלת" מייצבתסגנון המתבטא בתגובת
המנהיג לבעיות הנוצרות בקרב מושאי מנהיגותו 1סגנון
"המנהיגות המתקנת הפסיבית") או במאמצים רבים
וקיהויטעויותותיקונן "1המנהיגות המתקנת האקטיבית").
פעולה באמצעותסגנון המנהיגותהזה בקרבקציני התפ"ש
עשויה להתבטא במצבים שבהם נמנעים קציני התפ"ש
מלהשמיע עמדות מקצועיות השונות מגישות הרווחות
 אלא אם התבקשו באופןישיר לעשות זאתאובניסיוןלמנועאולתקן תקלות.הסגנון הזההואתבובתי למתרחש
ועשוי להביא את הרמת"ק לעמדה נחותה בבואו לקדם
את עמדותיו,ולכן עלוללהיותבעייתי.
סגנון "התגמול הבונה" מדגיש
אתהיבטיהחליפין שלהמנהיגות
ואתהרווחיםהצפוייםלצד האחר,
כמו ,למשל ,במקרה שלהתפ"ש:
קבלת עמדת הרמת"ק תוך
הדגשתה"רווח" במוכנו הרחב:
הפחתתהפעילותהטרוריסטית,
מניעת פגיעה בתדמית צה"ל
ועוד.אולםם,שרתפיסתהרווחים
האפשריים היא קונקרטית; עלולסגנון המנהיגות הזה
להיות ן 4רקבלתיאפקטיבי,או,אףמזיק,שכן לרמת"ק
כמעטאין רווחים שהואיכוללהציע למפקדכלעוד הוא
ממלא את תפקידו תוך שמירה על הקודים האתיים
והחוקיים הנלווים להנדרות תפקידו.לכן יכולתו לנקוט
אופני פעולה שלהמנהיג המשתמש בתגמולבונה היא

החלק הזה של המאמר ~pDבאופן שבוניתן להרחיב את
ההתייחסותלטווח המלא שלהמנהיגות ממנהיגותכלפי
כפופים לפעולותמנהיגותיות במצבים שבהם נעדרים
יחסי מפקד-כפיף מחד ,אולם נדרשת השפעה מאידך.
המצבים האלהמוצנים במאמר הזה ומנותחים בהשלכה
יישומיתעל הרמת"קים בתפ"שמן ההיבט של הלימת
מיומנויותיהם למציאות המשתנה ,אולם נראה שיהפכו
לסורךבולטבתפקידיםנוספים בצבא,ככל שההתמקצעות
והמורכבותהטכנולוביתיגדלו,והמבניםהארגונייםיתאפיינו
בדפוסי פעילותמטריציוניים ומש .)1999 ,יותרויותר
מומחים בדרגיםזוטרים יחסיתעשויים להיותפונקציות
קריטיות מבחינתהידע הנצבר אצלם ויכולתם לתקשר
אותו ולהפוךאותולידע משפיעופועלנם בהעדר סמכות
פורמליתלשםכך.ואתלצדיכולתם שלמפכריהםלהסתייע
בידע הזה גם כאשר הואמצוי בקרבבעלידרגותנמוכות.

al~to
המאמרהזה סקר את התפתחותם של אתגרן המנהוגות
בתפ"שלעורההתפתחויותההוסטורוותבסבובתו הקרובה.
התברר כן מדובר בתפקוד המח"ב התמוזזות עם שאלות
משני:D'Jleהסוגהראשון הוא שאלותהנוגעותלאסטרטגיה
הארגוניתכגון47:ילוכיוונים רוצה הנהלתהארנוןלהובילו?
על מהמעוניינת ההנהלה
כיצד מתמקםהארגון
י
ע
י
פ
ש
ה
ל
מולארגוניםמקביים ואחרים? מהם המכשולים העיקריים
לכךבתחום שדרתהפיקוד?כיצדמוגדרת הצלחהבארגויל
מהם הגורמים הקריטיים להצלחה בתפקידי פיקוד?
הסוג השני הואסוגיות הנוגעותלמאפייני הפיקודכגון:
מהם האתגרים המרכזיים שעימם יידרשו המפקדים
להתמוססבשנים הקרובות?אילומיומנויותיידרשו מהמל
כיצד מכשיר הארנון אתאנשיו לאתברים האלה?כיצד
הוא בוחר
אילו תוכניות קיימותואילו תוכניות
י
פ
ת
ו
א
נדרשותלפיתוח מפקדימל
במקרה הזה של התפ"ש בחינת השאלות האלה הבהירה
את הנחות היסודשעליהן מושתתהארנון ומיקדה את
האתגרים שעימםיידרשו להתמודד מפקדי התפ"ש 47ור
השינויים התכופים שהתרחשו ומתרחשים בימים האלה
בסביבת העשייה שלהם .לאור המיקוד הזה ניתן היה
להגדיר אתמאפייני הפיקוד הנדרש ואת האופן שבויש
להכשירו לאורך מסלול התפקידים כפי שהוצג לעיל.
לצד ההשפעה הפנים-ארגונית שיש לתהליך הזהניתן
וקהותשני תחומים שבהם התהליך הזה הואבעלחשיבות
למפקדים שאינם מתוך הארגון .התחום הראשון הוא
הבהרתהפונקציה שממלאקצין התפ"ש-יועץ מומחה
למפקדיםבנוגע לשמירת מרקםהחיים הפלסטיני והבנת

ה"אחר" ומניעיו .מתוקף היותם של מפקדי החטיבות,
האוגדותוהפיקודים גורם הנעזרבקציני התפ"ש ,הבהרת
התפקידהפונקציונלי הזה מאפשרתלמפקדיםלהבין את
מורכבותהדילמותשעימן מתמודדיםקציני התפ"שובכך
לשפר אתהאופן שבו הםנעזרים בהם ולהעלות את רמת
האפקטיביות של ההתמוככות עם המציאותועם הבעיות
שהיא מזמנת.
התחוםהשנינוגע להתאמההארגוניתשלמערכות הכשרה,
פיתוח והערכה בעקבותשינויים היסטוריים ואסטרטגיים.
השינויים שתוארו במאמר הזה הצביעו על האופן שבו
D"ll'Wהיסטוריים ואסטרטגייםמחייבים אתדרגי הפיקוד
לרכושמיומנויותפיקודיותשנוספותלמיומנויותהמסורתיות
כדרך לקדם אתהארגון ואתיעדיו .לתחום הזהיש השפעה
גם עלמרכז ההערכהלפיקודהבכירועלמחויבותולבחון
ולשמר אתהרלוונטיותשלוך4ורשינוייםאפשרייםבמאפייני
הפיקוד הבכירואתגריו.
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