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המעברמניהולכוח אדם
לניהולמשאביאנוש
-לקחיםמהלחימה

המאמרמתייחם לתהליךהשינוי התפיסתי המתרחש בקרבגורמי השלישות ,שבמסגרתו חל מעבר
מניהולכוח אדםלניהולמשאביאנוש .המאמר מתבסס עלהניסיוןועלהתובנותשנרכשו בהתמודדות
עםאירועים מבצעיים ובהם ההתנתקות במהלךהשנתיים האחרונותבפיקוד המרכזז
-

ן תא"לאורנהברביבאיוסרןרוםלירז
במהלךהעימותהמוגבלעםהפלסטינים,הנכנסבימים אלה
לשנתו החמישית ,השתנו תפיסות רבותבנוגע לאופן שבו
עימן.
פועלצה"ל.בעקבותהלחימהגובשותובנותחדשותעלאופן
בתחילת המאמריוצגואירועיםאחדים שבהםהתקיימו
הלחימה בתווך העירוני ,על חשיבות השילוב שלגופי
חשיבה ופעילות "טכניות",ויתוארכיצדהשפיע הדברעל
המודיעין השונים לאיתור "פצצה מתקתקת" ,על היכולת
הכשירות שליחידותועליכולתן לממשתוכניותמבצעיות.
להוגיע אתהיריב,ואף גובשה תורהמבצעית חדשהלצה"ל.
הלקחיםמהאירועים האלהיהיומרכיביהיסוד של תפיסת
הרצוןלהתאים אתהכליםואתהתורותהמקצועיותלמציאות
הניהול שלמשאבי האנוששתוצג בהמשך המאמר.
המבצעיתלא פסחגםעלאכ"א-רצוןשהומשגעל-ידי ראש
אכ"א כמעברתפיסתישלגופיכוח האדם
ההבדלביןניהולכוח אדם
בצה"ל מניהול כוח אדםלניהול משאבי
אנוש .לצורך המשגת התפיסה החדשה במהלךהעימותהמוגבל לניהולמשאבי אנוש
האירוע הראשון שבאמצעותו ננסה
הוקמו כמהצוותיםפנים-אכ"איים שדנו עםהפלסטינים,הנכנס
בגיבושהתפיסה.
להמחיש את הצורך בשינוי התפיסתי
בימים אלהלשנתו
מטרת המאמר הזה היא להגדיר על החמישית,השתנותפיסות התרחש כאשר הושמעה ביקורתבאוזני
הפיקוד בנוגע למוכנות המבצעית של
בסיסהניסיון והתובנות שנרכשו במהלך
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פלוגת "בני הגרעינים" לבצע תעסוקה
השנתיים האחרונות תוךכדי התמודדות
פועלצה"ל
מבצעית באחד מהחטמ"רים .בדיקה
עםאירועיםמבצעיים את מהות המעבר
שגרתית העלתהכי על-פי הפרמטרים
מניהולכוח אדםלניהולמשאביאנוש.זהו
הידועיםהכולהיהכשורהבפלוגה:היאהתייצבה לתעסוקה
אינושינוי במבנה או באמצעים העומדים לרשות קצין
בסד"כ מלא,החיילים והמפקדים עברו את ההכשרות
השלישות ,אלא חיזוק
הרלוונטיות לתעסוקה לאורך שירותם הצבאי,ובדיקה עם
והמשגה מחודשת של
סרן ווטלירז
.
מפקדהיחידההאורגניתלאהעלתהשוםבעיה.אולםבדיקה
סינולוגארגוניצבאי מרכיבים משמעותיים
נוספתגילתה אתמהותהבעיה:הפלוגהסיימהזמןקצרקודם
סגן יופעקצמת"אזרגונית הקיימים בתפיסה
לכן את שלב ההיאחזות ונכנסה לתעסוקה המבצעית
ובעשייה המקצועית
האחרונה שלה.
הנוכחיות .גיבושם
למרות ההכשרה הפורמלית שלחיילי הפלוגה ושל
במסגרת תפיסתית
מפקדיה,הרימרכיביהיסוד שלהכשירותהמבצעית ,ובהם
עדכנית יאפשר מעבר
הלכידות הפלוגתית ,רמת הסדר והמשמעת והמוכנות
מפעילות "טכנית"
המבצעיתהושפעומשהותםבמהלךהשנהשקדמהלתעסוקה
ומקומיתלפעילותיוזמת
המבצעיתבהיאחזויותברחביהארץ.במהלךאותההשנהלא
ומערכתית שתוכל לתת
עסקה הפלוגה בפעילות מבצעית .איכותהחייליםהייתה
למפקדהיחידה תפוקות
ונשארה גבוהה ,אך היציאה משגרת הלחימה והחשיפה
משמעותיותיותר.מטרה
נוספת היא ליצור מעורבות של מפקדים ושלגופי מטה
נוספיםבתהליךהשינוישישפיעעליחידותיהםועל הממשק
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הממושכת לפעילויות ולערכים השונים לעיתים מאלה
תבנית הפעלתהכוח,לעומתזאת ,מתבססתבעיקרעלמענה
הצבאייםנתנו אתאותותיהן.הפערבמקרההזההיהבתחום
קצר מועדלפעילות המבצעית ,שבשלתהליכי הלמידה של
המוכנותהמנטליתוהערכית,והואהשפיעלרעהעלהכשירות
האויבוהשינוייםבזירההמדיניתיכולה להשתנותביןליל.
המבצעית של הפלוגה .בעקבות ההבדליםביןשתי תוצאות
הפיצול הקיים בכוחות היבשהבין הפעלת הכוח(על-ידי
הבדיקות עלושתי שאלותיסוד :מהו מקור הפער? מדוע
הפיקודים)לביןבנייןהכוח(על-ידיזרועהיבשה) מחזק את
בדיקה ראשונה של המצב לא העלתה אתהקשייםבמוכנות
ההפעלה של כל תבנית בנפרד ומעצים את הקושי לבצע
המבצעית שלהפלוגה?
אינטגרציהביניהן .אךאין משמעות הדברכיהשילובאינו
בחינהפנימיתשלההבדלביןהבדיקההראשונהלבדיקה
אפשרי .במקרה של פלוגת"בני הגרעינים" הכרחיהיה
השנייהשלמוכנותהפלוגההעלתהכיהתוצאותהשונותנבעו להתבונן על המציאות בהתאם לתבנית הפעלת הכוחכדי
מהתבוננות שונה על המצב .בבדיקה הראשונה נשאלו
להבין את הפערבמוכנותהפלוגהולנסות לתת מענה
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- - ....... . . . . . --..השאלות הבאות :האםבוללתהפלוגה את
ומקומי
 ,.-.--.דוגמ
--..ת הצבה בגזרה
שעוצמת
המספר הנדרש שלתיילים ושל מפקדים קיים פערביןהאופן שבו
החיכוךבההיאנמוכהיחסית.איןמשמעות
(בדיקת תקן מול מצבה)? האםיש לכל
הדברשהכליםארוכיהטווח,המבוססיםעל
בונה הכוח תופם את
החיילים הסמכה רו
ןהאופן שבו תבניתבנייןהכוח,אינםרלוונטיים.מתוך
אתבהאאייתמוהןוהלנמדתר?שהאם המציאות
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הבנת הפער במוכנות הפלוגה לתעסוקה
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לחימהז ה"לקוח" של הבדיקה הראשונה
המבצעיתניתןלשנות אתתהליךהכניסה
היה המפקדהאורגני של הפלוגה ,הגורם
של הלוחמים לתעסוקה ואת המסלול
שבנה את הפלוגהואימן אותה .לעומת זאת ה"לקוח" של
הצבאי שהם מבצעים  -תהליכים המבשיליםבימים אלה
הבדיקההשנייההיה מפקד החטמ"ר,מפעילהכוח.בעזרתו
בפיקודהמרכז.
מופוהפערים שהקשועל הפעלתהפלוגהבגזרתו.
עדכמהחשובלהבין אתתבניתהפעלתהכוחולתתמענה
הלקחהמרכזימהאירועהזההיהההבנהכיקייםפערבין
מקצועי לצרכים המבצעיים למדנו בעת הקמתו של מרחב
האופןשבובונה הכוח תופס אתהמציאותלביןהאופןשבו
התפרבפיקודבמהלך .2003במסגרתגיבושהמענההמבצעי
תופסאותהמפעילהכוח.הפערהזהנובעמתבניותהחשיבה
של מרחב התפר הנחה מפקד הפיקודכי יתבצעוסיורים
השונות שמעצבות את האופן שבו מפרש את המציאותכל
אחדיםבאזורהגדר.ההנחיההזאתנועדהלהשלים אתמרכיב
ההגנההסטטי שלהגדרבאמצעותמרכיבניידיותר.בביקור
אחדמשניהגורמיםהאלה.קציןהשלישותמורגללפעוללפי
תבניתבניין הכוח .התבנית הזאת מתבססת עלתהליכים
באחד החטמ"רים התבררכיישנו מחסור במספרהנהגים-
ארוכי טווח ,הנותנים מענה לצרכיםעתידיים בהתאם
מחסורשבגללולאניתןלבצעאתההנחיה.בדיקהשלישותית
לתהליכי תקינה מורכבים ,שקצב הפעימה שלהם הוא בן
סטנדרטית העלתהכיאיןפערבין מספרהנהגיםואיכותם
ארבעהחודשים -בהתאםלמחזוריהגיוסוהשחרורלצה"ל.
לבין מה שנדרשעל-פי התקן של החטיבה.יתרעלכן,גם
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(אקלים,סביבתהמגורים,האופנההעכשוויתוכו')לפנישהוא
באוגדהלאהתגלופעריםמשמעותייםבהשוואהלתקן,וזאת
מתכנן את הבית ,בעוד שהקבלן פועל בהתאם לתוכניות
הודות לתפיסה המטכ"לית שלפיהיש לתגבר את אזורי
מוגדרות,וישלושיקולדעת מועט.מנהל שלמשאבי אנוש
הלחימה בכוח אדם תומך לחימה .אם כך לאיזה מחסור
נדרשלחשובכמואדריכל:עליולהבין אתהתמונההמבצעית
התייחס מפקד החטמ"ר?
הכוללת ולהתחשבבגורמיםהשוניםלפני שהואפועל.זאת
המחסור העיקרי  -כך התברר  -היה ברגישות
בשונה מקצין השלישות (הקבלן) שפועל רקכדי לעמוד
השלישותית לתוכנית המבצעית העדכנית ולמשמעויותיה
בדרישות שלכמותושלאיכות.
בהקשר של כוח אדם.כידוע ,לאחר הבנת הצורך המבצעי
ניתןלהגדיר אתהתפיסההמוצעתשלניהולמשאביאנוש
מגבש המפקדתפיסהמבצעיתשמיועדת לתתמענה לאותו
באופןהבא:זהותהליךהמערב אתכללהתחומיםוהפעילויות
צורך.עלקציןהשלישות,בהיותוחלקמהנהלתהיחידה,לגזור
הנוגעים למשאב האנושי לשם השגתהיעדים הארגוניים.
משמעויות לתחומו המקצועי מתוך התפיסות וההנחיות
ההגדרה הזאתכוללתשנימרכיביםמרכזיים:
המבצעיות העדכניות .במקרה שלפנינו ,מספר הנהגים
המרכיב הראשון הוא הקישור הישירבין היעדים
הכשיריםהיהצריךלהיות בהתאםלתפיסה המבצעית ולא
בהתאםלתקןהקייםשלהנהגיםבחטיבה.לאחרשנקבעכמה הארגונייםלבין הפעילות של מנהל משאבי האנוש.שינוי
ביעדים ובתפיסותהמבצעיות שלהיחידהמחייב את מנהל
נהגיםכשיריםנדרשיםלמימושהתפיסההמבצעית,ישלבדוק
משאבי האנוש לתת מענה הולם בתחומו המקצועי.עליו
אםישדינהגים בחטמ"ר .אם מתגלהפער-כפי שאכןקרה
להמחישכיצד הואמסייע למימושהיעדים והתפיסות של
ניתן לרתוםגופיםשונים (אמ"ץ ,אג"ת) להשלמת הפעריחידתוומהן ההשלכות שלהפעולות שהוא נוקט .התמינה
הקיים.ללאגזירתמשמעויותמהתוכניתהמבצעיתלאניתן
הפעילהבמימושהיעדיםהארגונייםהופכת אתמנהלמשאבי
לגלות אתהפערים למימושה.יתרעלכן,על מנהלמשאבי
האנוש לחלק דומיננטי בהנהלת היחידה .ההגדרה הזאת
האנושלשאוףלהבין אתהמגמותהמרכזיותהחזויותולנסות
תואמת את התפיסה של
לייצר מענים מקצועיים נוכח המגמות
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מנהל משאבי האנוש לתת מענה לצרכים
פער נוסף שעלה מתוך האירוע נוגע
ל
ל
כ
ב
ר
ע
מ
ה
את
לכשירותהנהגים המוצבים בחטמ"ר.זהו תהליך
הנוכחיים והעתידיים של היחידה מתוך
פערמשמעותישאינונמצאבטווחהראייה התחומיםוהפעילויות
הבנת אתגריה ויעדיה .כך מתממשת
הרגיל שלקציןהשלישות.קציןהשלישות הנובעות למשאבהאנושי אחריותו שלמנהלמשאבי האנוש במסגרת
המטה המתאם שלהיחידה לא רקבתיאום
מוערךעל-פייכולתולדאוגשליחידהיהיה לשם השבתהיעדים
שלגורמימטהאחרים(כגוןחינוךאורבנות)
כוח אדם בכמות מספקת (על-פי התקן
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אלא גם כגורם מרכזי לצד הלוגיסטיקה
שלה) ,ושכוח האדם שהיא מקבלת הוא
והאג"ם ,המאפשר למפקדהיחידה לממש
איכותי(לפינתוני הקב"אוהדפ"ר).על-פי
אתאחריותו.
התפיסה הזאת ,מרגע שהחיילים הגיעוליחידה,חייבים
המרכיבהשני הוא התבוננות רחבה ומערכתיתעלכלל
מפקדיהם לדאוג להכשרתם ולכשירותםלביצוע המשימה
הגורמים והתחומים שמשפיעים עלפעילותו של המשאב
המבצעית.בדוגמהשלנו לאכלהנהגיםביחידההיוכשירים
האנושיביחידה .התחומים האלה כוללים את המרכיבים
לביצועהמשימהבקוהתפר,שכןלאכולםעברו אתההסמכה
הבאים:
לנהוגבג'יפ "סופה" .מומלץ,כמובן ,שמנהל משאבי האנוש
 .1התחוםהכלכלי .התחום הזהצובר משמעות הולכת
ייכנס לפעולה כבר בשלב שבו מתגבשת עבודת המטה
וגדלה בשנים האחרונות בשלהקיצוץ המשמעותי בתקציב
למימושהתוכניתהמבצעיתולארקלאחרשמתגלהפערבין
והרה-ארגון שמתבצעבעקבותיו.על מנהל משאבי האנוש
מספרבעלי התפקידים הנדרשים למספרם בפועל.יתר על
להכירהיטב אתהעבודותהשונותבתחום(דוגמתזושלועדת
כן,אילוהיוחושבים מראשעל ההשלכות של הקמת מרחב
עמוסמלכא) ,אתהסליםהשוניםלגיוס(ימ"מ,חודשיקבע,
התפר,היה הדבר מאפשר היערכות ומוכנות טובותיותר
מילואים בתנאי קבע) ,את השינוי במודל הפנסיה ואת
לקראת השלב של גיבוש עבודת המטה ומתן המענה
המקצועי.
משמעות השינויים האלה לאוכלוסיות השונות (משרתי
מילואים,אנשי קבעומשרתיחובה).
הלקחים העולים מתוך הדוגמאות של פלוגת "בני
 .2התחום החברתי .צה"ל ופעולותיו הם מרכיב
הגרעינים" ושלהנהגים בקו התפר הם שלבהיסוד במעבר
משמעותי בשיח הציבורי .קבוצות חברתיות משתמשות
התפיסתימניהול כוח אדם לניהול משאבי אנוש .מדובר
בצה"ל ככלי כדי לקדם את האינטרסים שלהן ואת
בשינוייסודי ,שבו עוברקצין השלישות מעיסוק בנתונים
תפיסותיהן.שילוב נשיםבתפקידי לחימה ,סרבנות ומוסר
כמותייםואיכותיים של כוח האדם לעיסוק במשמעויות
בלחימה הםרקחלקמהנושאיםשחורגיםבהרבהמההיבטים
המקצועיות הנגזרות מתוך התפיסה המבצעית .המעבר
הצבאייםהצריםשלהםבהיותםסוגיותפוליטיותוחברתיות
מניהולכוח אדםלניהולמשאביאנושהואמעברהתפתחותי
מורכבות .מכתבסרבניםזהאו אחר(נגדפינוייישובים,נגד
מהתבוננותחלקית ומצומצמתלראייה רחבה ומורכבת של
המציאותהמבצעית.
הפעילותבאיו"ש)הואבמקריםרביםרק הצהרהסימבולית-
ניתן להשוות את ההבדליםבין התפיסות להבדלבין פוליטיתולא בהכרחסירובבפועל.הענייןהתקשורתיסביב
"שוברים שתיקה" וסביב הפעילות במחסומים הוא חלק
אדריכללקבלן.אדריכלחייבלהתחשבבמגווןרחבשלגורמים

מהתמודדות החברה הישראלית עם מחיר הלחימה נגד
הפלסטיניםולא רקדיוןפיקודי-ערכיצה"לי.היכרות של
מנהל משאבי האנוש עם התחום הזה ועם משמעויותיו
יכולהלסייעלמפקדיםלראות אתההשלכותהעקיפותשיש
להחלטותיהם בתחום כוח האדם ביחידותיהם .סוגיה
חברתית נוספת,המשפיעה באופןיום-יומיעל התנהלות
היחידה,נוגעת לשאלהבאיזומידה נותר צה"ל צבא העם.
על המפקדים להתמודדלעיתים עםחייליםבעליקשיי
תפקודאישיים ומשפחתיים ,אשר קרוב לוודאי לאהיו
מגויסים,אילו נמנע צה"ל מלדבוק בתפיסת צבא העם.
מנהלמשאבי האנושיכוללסייעלמפקדים לתמרןבצורה
המיטביתביןהצורךלמלא אתהמשימהבצורההמיטבית
לבין הערכים והעקרונות החברתיים שעליהם מושתת
צה"ל.

 .3תחוםהפרט.זה התחוםהמרכזישבו התמקדבעבר
מנהלמשאבי האנוש.טיפוחכוח האדם,פיתוחווקידומו
הםאבני היסוד לפעולת המסגרת הלוחמת לאורך זמן.
התפיסה הפיקודית של אורך נשימה ,שנועדה לאפשר
למסגרת הגדודית להתמודד עם הפעילות המבצעית
המתמשנת ,משלבת בתוכה מגוון שלפעילויות חינוך
ורווחה .בהתבסס על סולם הצרכים של מאסלו ,סיפוק
צורכיהחיילים -החל מהצרכיםהבסיסייםביותר(מזון
ושינה)וכלהבצרכיםעילאייםיותר(פעילותגופנית,נופש
ותרבות) -מסייע למפקד לשמר את החוסן של הפרטים
ושל המסגרת.
התרשים שבעמוד הבא מתאר את מהות השינוי:
ההבנה של מנהלמשאבי האנושכיביכולתו להשפיע על
האפקטיביותהמבצעית שליחידתובאמצעות כמהנתיבי
פעולה.
 .1המערכת.היחידהשבהנמצאמנהלמשאביהאנושהיא
חלקממערכתצבאיתרחבה.מנהלמשאביהאנושיכול
להשפיע עלפעילותיחידתועל-ידי הבנת המערכת
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ורתימתה למאמציו .דוגמה לכך היא מתןתוויקנייה
לחייליםהנזקקיםבגדוד .הקצאתהמשאביםהמטכ"לית,

שיצרה אתתוויהקנייה ,משקפת אתיכולתם שלמנהלי
משאבי האנוש ביחידות השדה להשפיע על מערכת
משאביהאנושהמטכ"ליתועלהחלטותיהםשלמפקדים
בכירים.אולםעלמנהלמשאביהאנושלארקלרתום את
המערכת הרחבהלצורכיהיחידהשלו ,אלאלפעמיםעליו
לחולל את התפיסה המערכתית ביחידתו .לדוגמה,
הצמצוםהארגוני המתמשךמחייב אתהיחידהלהכירכי
ייתכןשאישקבעמסויםמוערך מאודביחידתו,אךהוא
זוכהלהערכהנמוכהבאופןיחסיבחילשלו.הכרתהיחידה
כי ההשתפרות המערכתית חשובה יותר מההערכה
היחידתית היא הביטוי לקיומה של תפיסה מערכתית
ביחידה.
 .2היחידה .מתוך הבנת אופיה של הפעילות המבצעית
שמבצעת היחידהיכול מנהל משאבי האנוש לפעול
לחיזוק תחום שהוא משמעותי במיוחד לאפקטיביות
המבצעית (למשל ,השגתעודנהגים ,חובשים,טכנאים
וכו')עלחשבוןתחום שהואפחותמשמעותי,תוךשהוא
מביאבחשבון אתכללהתקניםביחידה(עקרון"היחידה
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כאורגן").
 .3המפקד.מנהלמשאבי האנושיכוללסייע למפקד בכמה
נושאיםמבצעיים.ביןהיתר הואיכוללסייעלולהעריך
אתהכשירותשלכוחמסויםלבצע אתמשימתו,להעריך
אתיכולתהמימוש שלתוכנית מבצעית או שלתפיסה
מבצעית,ליצור תמונה שלכשירות מערכיםמקצועיים
שונים ולאתר תת-מסגרותבעייתיותדוגמתפלוגת"בני
הגרעינים",שסיפורה הובא קודםלכן .עם זאת ,האתגר
המרכזי של מנהלמשאבי האנוש הוא מתןסיוע למפקד
לפתחמדיניות משאבי אנושיחידתית .בדומה למשל
הידועשלפיועדיף לתת לאדם רעב חכה ולאדגים ,כך
עלמנהלמשאביהאנושלסייעלמפקדהיחידהלגבש את
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עקרונותיוואתתפיסתובנוגעלפיתוחוולטיפוחושלכוח
האדםביחידה.גיבושהתפיסה מאפשרלמפקדיםביחידה
לפעולעל-פי עקרונות משותפים ומבהיר לכולם מהן
הנקודות החשובות למפקד היחידה .תפיסה לפיתוח
משאביאנושחיוניתגםלקציני המטההאחריםביחידה,
שצריכים להטמיע אותה במערך המקצועי שלהם.יתר
עלכן ,במקרים שבהםישקונפליקטביןצרכיםשונים
(מענה לפרט מולצורךמבצעי)ניתןלהיעזרבמדיניות
היחידתית בתחום משאבי האנוש כעוגן להתייחסות
ולהכרעה.
 .4הפרט.השפעתושלמנהלמשאביהאנושעלהפרטיכולה
לבואלידיביטוי בכמהתחומים:איתורמצוינותוקידום,
טיפולבחיילים שמתקשים לשרתביחידה והשפעה על
אורך הנשימה של הכוחותעל-ידייצירת פסקי זמן
מתוכננים.
ישנוניגודביןהאינטרסים שלהמערכת,שלהיחידה ,של
המפקדושלהפרט,מצבההופך אתפעילותושלמנהלמשאבי
האנושלמורכבתבמיוחד.לדוגמה,הוצאתושלאחדהמג"דים
לקורסמג"דיםתורמתלפרט(דהיינולמג"ד),אךעלולהלפגוע

מרכיבי האפקטיביות המבצעיתבעיני מנהל
משאבי האנוש

היחידה) ,אתיקה אישית ומקצועית ,חיבורליעדיהיחידה

ולחזון המפקד,חשיבה מערכתיתוניהול מערכתמקצועית.
התכונות האלהיסייעו למנהל משאבי האנוש לממש את
תפיסת משאבי האנוש בהתאם לצרכים של מפקדו ושל
יחידתו .מתוךתפיסת משאבי האנוש והגדרתתכונותיו של
מנהלמשאבי האנושניתןלהביןכייש משמעות רבהלדרג
שבהנמצאמנהלמשאביהאנוש.מודלהבבושקה,שבוההבדל
ביןהדרגיםהואבגודלאךלאבמהות,אינותקף.כלדרגפועל
בקבועיזמןאחריםומציבאתגריםשוניםבפנימנהלמשאבי
האנוש.אין משמעות הדברכיבפעילותוישיותראו פחות
היבטים שלניהולמשאבי אנושבדרגיםהשונים ,אלא שעל
פעילותולהיגזר מתוךהמאפייניםוהצרכים שלאותוהדרג.

לסךמשאבי אנושבדרגים השונים
ניהו
הסיקו
הפיקוד הוא "הדרג הגבוה ביותר במערכת המבצעית של
היבשה",ולכן הוא עוסקבעיצוב המערכה בשטחו.עיצוב
המערכה כולל תהליך חשיבה והערכה מתמשך הבוחן את
המגמות העתידיות ואת האתגריםהנוכחיים של הפיקוד.
תהליךהעיצובהפיקודימחייב אתקיומו שלתהליךמקביל
במטה שלהנהלתמשאבי האנוש.בתהליךהזהניתןלדוןעל
המגמותהרב-שנתיות שלאכ"אועלהאופןשבוהןמשפיעות
על היכולת לתת מענה לתפיסה המבצעית הפיקודית .כך,
למשל,ירידה מתמשכת במספר הגבריםהצפוייםלהתגייס
לצה"למחייבת חשיבה מראש שלהפיקודכיצד הואיושפע
מכך.

כדי לבצע אתתהליךהעיצוב נמצאהפיקוד בקשרישיר
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בטווח הקצר בתפוקות המבצעיות של הגדוד .לעומת זאת
בראייה המערכתיתעלולותלהיותלפגיעה בהכשרת המג"ד
משמעויות ארוכות טווח ,הרבה מעבר לתפקוד המבצעי
הנוכחי שליחידתו.זוהי דילמה ידועה של מנהל משאבי
האנוש ברמת האוגדה ,ועל הפתרון שלהיחליט בסופו של
דבר מפקד האוגדה בהתאם למדיניותו בתחום של פיתות
משאביהאנוש.על מנהלמשאבי האנושלהציגבפני מפקדו
תמונהאינטגרטיביתהכוללת את"תגהמחיר"שלכלהחלטה
ואת המתחהמובנהביןהמרכיביםהשונים,כדישיוכללקבל
החלטה מושכלת המביאה בחשבון הן את התמונה
האינטגרטיביתוהן אתהמדיניות שקבע בתחום שלפיתוח
משאבי האנוש.
הצגת התמונה האינטגרטיבית ממחישה אתהשינוי
התפיסתימניהול כוח אדם לניהול משאבי אנוש -שינוי
המשקףמעברמראייהחד-ממדיתלראייהרב-ממדית.מתוך
כךניתןלאפיין את התכונות הנדרשות ממנהל משאבי
האנוש :מקצועיות בניהול כוח האדם ,הבנה מעמיקה של
פעילות היחידה ,יכולת תכנון מתקדמת (בהתאם לרמת

עם המטכ"ל ועםגורמיםצבאייםואזרחייםנוספים (משרד
הביטחון ,מועצותאזוריות ,מתאם הפעולות בשטחיםוכו').
הבנה שלהתהליכים המתחוללים בצה"ל ובתחום החברתי
בכללוהיא אחת ממשימותהפיקוד .למשל ,ההתמודדות עם
מכתב הסרבנות שלקציני ההגמ"ר בחטמ"ר שומרון דרשה
הבנה מעמיקה של המציאות החברתית שבה פועלהפיקוד.
בפיקודהבינוכי מדוברבעיקר במעשהסמלי המופנהכלפי
הדרגהמדיני,אךהשפעתוהאפשריתעלאנשימילואיםאחרים
חייבהלהחליטבנוגע להמשךשירותם שלהקצינים האלה.
לאופן שבו מתמודדים המפקדים עם פעולות המחאה
השונותמימין ומשמאלישהדנרחב בתקשורתובקרבהדרג
המדיני .על מנהל משאבי האנושבפיקודלסייע למפקדים
להעריך את השפעתהחלטותיהםגם בתחום הזה.

האועדה
האוגדה אחראית עליישום התפיסה הפיקודית בגזרתה
ובתחומי אחריותה .מעבר לכך היא המעטפת התומכת
ישירותבדרגים הטקטיים הכפופים לה .לשם כך על מנהל
משאבי האנוש לתרגם את התפיסההפיקודית והאוגדתית
לכדימשמעויותונגזרותברורותבעבורמנהלימשאביהאנוש
שלו בחטיבות .התרגום מתבצעעל-ידייצירת תוכנית
אוגדתית המתארת את המענההמקצועי הנדרשבהקשרים
השונים.
מנהל משאבי האנוש באוגדה גם פועל באופן מתמשך
לאיתורןולזיהוין שלנקודות תורפה שהןקריטיות להצלחת

הפעילות האוגדתית המבצעית כגון :אופן הכניסה של
היחידותלתעסוקהמבצעית,בנייןהכוחבמילואיםאומחסור
בחייליםבמקצועותתומכילחימה(דוגמתנהגיםבקוהתפר).
תהליך הבקרההאוגדתיכולל גם הערכה מתמשכת של
אופן ההתמודדות שלהיחידות עם כשליםמוסריים.זיהוי
של כשלנורמטיבי חמורביחידה עשוי להוביל במקרים
קיצוניים להמלצהלפיקוד לפרקה.

החטיבה

לביצועהמשימה ,אתמידתמוכנותםלביצועוכד'.שילובשל
הגורמיםהשוניםבהתמודדותהגדודיתעםהאירועהפלוגתי
יאפשרלולסייעליחידה המבצעית להיערך מחדש באופן
מיטבילהמשךמשימותיה.מעברלטיפולבבעיותברמתהגדוד
ישלמנהלמשאבי האנושבגדודתפקיד חשובנוסף :לרתום
את כלל המערכת של משאבי האנושלצורכי הפרט .למשל,
הפתרוןשלמתןתוויקנייהלחייליםנזקקיםבגדודהואמענה
מטכ"לילצרכיםשהעלומנהלימשאבי אנושבגדודים.

עקרונותלניהולמשאבי אנוש -ההתנתקות
כאבןבוחן
כפי שתוארבראשית המסמך ,הבנת המענה בתחום משאבי

ככל שמנהלמשאביהאנושבחטיבה -למשלחטיבתהנח"ל
יבין טוביותר את משמעות הכפיפות ארוכת הטווח של
כוחותיולחטיבה מרחבית (בתחום שלפיתוח כוח האדם),
האנוש לדרגים השונים והבנת מרכיבי האפקטיביות
אתהקושיהכרוךבפעילותבמחסומים (מהשמחייב הכשרה
המבצעית ,שעליה יכול להשפיע מנהל משאבי האנוש,
ספציפית שלכוח האדם) ואתהפיזור הרב של הכוחות (מה
מבוססותבעיקרעלאירועיםמשמעותייםשהתרחשובפיקוד
שמקשהעלניהולכוחהאדם),כךהואיוכללבצע אתתפקידו
המרכז בשנתיים האחרונות .על בסיס האירועים האלה
בצורהטובהיותר.מעורבותזורלוונטיתגםביחידותאחרות.
קיומם במרחב שלגדודיםקבועים ,שהוקמולצורךהעימות
הומשגו עקרונות שהםבעינינו היסוד בתפיסת משאבי
האנוש .אך המבחןהאמיתי של התפיסהאינו במתן הסבר
המוגבל,מחייב את מנהלמשאבי האנוש בחטיבה המאגדת
לאירועים שהתרחשובעבר ,אלאביכולתה לתתכליםטובים
אותם לבחון אתתהליכי הפיתוח וההכשרה של הלוחמים
יותרלהתמודדותבעתיד.להלןפירוט של
ושלהמפקדיםלאורהצרכיםהמבצעייםשל
הגזרהשבההםמתמחים.הבנתהנושאהזה
כמה עקרונות שתוארו לאורך המסמך,
ל
ו
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אינה מחייבת את מנהל משאבי האנוש השינויהתפיטתי
שרלוונטיים להיערכות ולפעילות של
החטיבתילבצעתהליכיתכנוןארוכים אלא כוח אדםלניהולמשאבי מנהלי משאבי האנוש ,שבאולידיביטוי
בעיקר להסיק מסקנות בנוגע לצרכים
גם בהיערכות ובפעילות לקראת
אנוש משקף מעבר
הנובעים מהמציאות המבצעית .בשל
ההתנתקות:
מראייהחד-ממדית
השינויים התמידיים המתחוללים ברמת
 8הבנת התוכנית המבצעיתוגזירת
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החטיבה על מנהל משאבי האנוש להיות
משמעויות מקצועיות .מנהל משאבי
מסוגללבחון את המענהלפעילות בטווח
האנוש צריך להבין את מאפייניה
זמן שלמחזור (ארבעהחודשים).פרקהזמןהזה מאפשרלו
הייחודיים של המשימה ,את אופן ההתמודדות עם
להיערךמולהגופיםשמעליו,הפועלים בקצביזמן ארוכים
אתגריה ואת תפקיד היחידה בעת ביצועה .מההבנות
יותר,ולתתמענהמהירליחידות הכפופותלחטיבה.
האלההואצריךלגבש אתהמענההמקצועיליחידתו.כפי
שתואר בדוגמה שלהנהגים במרחב התפר ,אבן היסוד
ליכולתו של מנהל משאבי האנושלייצר משמעויות
הנדר
היסודלניהולמשאביהאנושהואמקצועיותבתחוםשלניהול
מקצועיותרלוונטיותליחידתוהיאהבנתוהמעמיקה את
כוחאדם.השלישהגדודימתמודדלראשונהבחייועםהצורך
התוכנית המבצעית .בהתנתקות דרשושינוייםתכופים
להיות אחראי מבחינה מקצועית כלפי מסגרת עצמאית,
במיקומן של היחידות היערכות שונה במתן המענה
ולעיתיםזהואףתפקידוהראשוןכקצין.לכן-בניגוד לשאר
בתחום הפרטלחייליהיחידות .הקדמת לוחותהזמנים
הרמות-תפקידושלמנהלמשאבי האנושבגדודאינוליצור
שלהפינויחייבההיערכותמזורזת לשלב שלפינויבתי-
העלמין מגושקטיף .רגישות שלגורמי משאבי האנוש
תהליכיאבחוןמתמשכים ,אלא רק לתתמענהמיידילצורכי
המפקדוהיחידה .הוא שותףלתהליכי התכנון המתקיימים
לשינויים המתבצעים בשלב של "ניהול הקרב" היא
ברמההחטיבתית,ובכך הוא מספק הבנות משמעותיות של
הכרחית למענהרלוונטיליחידות.
צורכי הגדוד .מתוך השותפות בתהליך התכנון עם מנהל
 8השפעהעלעבודתהמטהביחידהובצירהמקצועי.מתוך
משאבי האנושהחטיבתי הוא מסוגללהפיק בעבור המג"ד
הבנתהתוכנית המבצעיתוגיבוש המענה המקצועי שלו
את המשמעויותהמקצועיות שלפעילות הגדוד.
על מנהל משאבי האנוש להשפיע על עבודת המטה
האתגר שמולוניצב מנהל משאבי האנוש בגדוד הוא
המתרחשת ביחידה ועל גיבוש עקרונותיו של מפקד
סנכרוןהגורמיםהשונים שתחתכפיפותוכדילתתמענהשלם
היחידה בנושא.עליו לוודאכי העקרונות המקצועיים
לצרכיםהמיידיים.לדוגמה,בגדודשבו אחתהפלוגותהייתה
שנקבעוברוח המפקדבאיםלידיביטויבתוכניותשלכלל
מעורבתבמבצעכושלניתן לתתמענה בתחום הפרט:רענון
הגורמיםביחידה,ושמתקיימיםמנגנוני בקרהלמימושם.
של הפלוגות במתקן נופש ,הרצאת רבלחיזוק המשמעות
הליבוןהיחידתי של העקרונות המקצועיים מאפשר
הרוחניתשלעשייתם(ברוחהרבנות החדשה)וסיפורמורשת
למנהלמשאביהאנושהיחידתילארקלהציגםבפניהרמה
קרבכזיכרון להתמודדויות מוצלחות שלהיחידה .בתחום
המקצועית הממונה עליו ,אלא גם להשפיע עליה.
המבצעיעליו לבחון את ההכשרה של הגורמים בפלוגה
המערכתהמקצועיתוהיחידההן חלקממושאיההשפעה
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המבצעית של מנהל משאבי האנוש ,ונדרשת מעורבות
ויוזמה בעבודת המטה כדי להשפיע עליהן בצורה
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עםפינוי התושב האחרוןמיישובו.פינויבתיהעלמיןי
בחינת הקשר של צה"ל עםישיבות ההסדר ומתןסיוע
למפוניםהםחלקמהפעילויותשעדייןלאהושלמובשעה
שהמאמרהזהירדלדפוס .רקמענה שלםורבממדי,כפי
שמציעה תפיסת משאבי האנוש,יכולהיהלסייע לצבא
להתמודד עם האתגר המורכבשהציבה ההתנתקות.

המיטבית.
 8יצירת תמונה מהימנה ומשמעותית של כוח האדם.
ההתנתקות הציבה בפני מנהל משאבי האנוש אתגר
מקצועימשמעותי בתחום שליצירתתמונהמהימנה של
כוח האדם הכפוףליחידה.במעגליהבידוד מדוברהיה
בסוגיהפשוטה,יחסית,בשלהאורגניותשלהכוחות.אך וסיכום
במעגלהפינויהייתה המציאות סבוכה בהרבה.לדוגמה,
העימות המוגבלחייב את צה"ל להשיל מעליו תפיסות
ועקרונות אנכרוניסטייםכדי להתמודד בצורה מיטבית
ערברבשלכוחות,שכללוחיילים,שוטרימשטרהילוחמי
מג"ב,קציניהתנהגותאוכלוסייה,אנשי משרדהביטחון,
בלחימה .גמישות ואחריותניתנו לרמות הלחימה השונות
אנשי תקשורת וכוחות מיוחדים יצרו את המורכבות
כדיליזום ולבצעפעילויות משמעותיותבגזרותיהן .בדומה
בשליטה בתמונת כוח האדם .מעבר
לכךאנוסבוריםכי מהותהשינוימניהול
כוח אדםלניהול משאבי אנושהיא מתן
לשליטה בתמונת הכוחות היה על מהותהשינוימניהולכוח
מנהל משאבי האנוש ליצו
אחריות רבהיותרלמנהלמשאבי האנוש
ר אדם
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משמעויות מבצעיות מתוך התמונה
ברמות השונות על מנת שיוכל לקבל
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כדי להפוך אותהלרלוונטיתלביצוע
החלטה מקצועית בהתאם לתפיסה
למנהלמשאביהאנוש
המשימה .מנהל משאבי האנושצריך
המבצעיתוליעדייחידתו.מערכת תואמת
היה לשאול את עצמו,ביןהיתר ,את ברמותהשונותעלמנת
להכשרה ולחניכה דרושה כדי לאפשר
השאלות הבאות :מהו מצב השחיקה
למנהלמשאביהאנושלממש אתאחריותו
שיוכללקבלהחלטה
האישית של המפנים? האם יש מקצועית בהתאםלתפיסה בצורההמיטבית.
מסגרות שמתקשות לבצע את
הפקת משמעויות מתוך התחומים
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המשימה?מהומצבהכוחותשמגיעים
השונים שבהם פועלים מנהלי משאבי
לפיקוד המרכז? מי נפגע במהלך
האנושלצרכיםהמבצעייםשליחידותיהם
הפינוי,וכיצד משפיע הדבר עלהיכולת להמשיך לבצע
יכולה לחזק את זהותם המקצועית ולאפשר להם להיות
את המשימה? מתן תשובות לשאלות האלה הוא חלק
משמעותייםיותרבמימושהאתגריםהניצביםבפנימפקדיהם
מהתהליך שבו מגבש מנהל משאבי האנוש את
ויחידותיהם .לשםכךעליהם לא רק לקבלאחריות אלא גם
המשמעויות המבצעיות העולות מתמונת המצב של
לקחתאותהבכלסוגיהונושאהרלוונטייםליעדיםולתפקוד
הכוחות.המצב המתרחשלעיתיםבתרגיליחטיבהואוגדה
שלהיחידות.לקיחתהאחריותתמחישלמפקדיהיחידות את
 כאשרקציןהשלישותמדווחעלשיעורשחיקהמסויםהפוטנציאלהמשמעותיהקייםבמנהלי משאבי האנוש ואת
של הכוחבלילהתייחס להשפעתועלהיכולת להמשיך
האופןשבוהםיכוליםלרתוםאותםכדילתרוםלאפקטיביות
המבצעית שלהיחידות.
בביצועהמשימה (האם ההשפעהשלפגיעהבמג"דובשני
מ"פים זהה לפגיעה בשלושה בעלי תפקידים אחרים
המעברמניהולכוח אדםלניהולמשאביאנושאינושינוי
בגדוד?)  -הוא דוגמהליצירת תמונת מצב מהימנה אך
סמנטיריקמתוכן שלתפקידקציןהשלישות ,אלאזהוצעד
לא משמעותית .משימה שלפינוייישוביםיהודיים
המעלה על נסאיכויות מקצועיות שבחלקן נשכחו .חשוב
בשטחיםהיאייחודית בכך שמנהלמשאבי האנושאינו
שהרלוונטיות ,שהייתה הבסיס להקמת חיל השלישות
צריךלייצר תמונת מצב שלכוחותינובלבד ,אלאגם של
בעקבות מלחמת ששתהימים,תמשיךלהיותמצפןמקצועי
יהיתרון של צה"ל
ההיתפישירשהבלויתצ.ורההיכרות עם רוב האוכלוסייה המפונה גםבעימותהנוכחי.אמירהידועההיאכ
א
שליטה טובה שלהמפקדים בהתקדמות
עלפני צבאות ערב הואבאיכותכוח האדם שלו.עלמנהלי
תהליך הפינוי ובמענה הניתן למפונים .העיסוק
משאבי האנושלסייע למפקדיםביחידות לוודאכיהיתרון
הזהאכןנשמרבאופןמיטביואףהולךומתעצםמשנהלשנה.
באוכלוסייה אזרחית מורכבתמחייב את מנהל משאבי
האנושלרגישותגבוההולמקצועיותניכרת.
* כשירותהכוחותלמשימה.הרגישות המטנ"ליתלמידת
הערות
 .1הכותביםמודים לסא"לספי הראלעל תרומתולפיתוחהתפיסה.
הכשירות של הכוחות למשימת ההתנתקות באה
י
ד
י
ל
 .2המאמרנכתב בעת שתא"לאורנהברביבאיהייתה קשל"פמרכז.
ביטויבהחלטהלבנותחטיבותפינויהמבוססותעלאנשי
Philips,8., HR 85 Business Partner and Trusted Advisor- .3
theAnnual Israeliחן What Does 11Really Mean? Presented
צבאקבעועלצוערים,שבשלותםהנפשיתוחוסנםהאישי
HR Conference, 2004
אנןאיפשרולהםלהתמודדעםהאתגריםהייחודייםשל
 .4לאורהשינוייםהנונחיים בתפקיד ובמבנה של הזרוע בחרנו שלא
משימת ההתנתקות.מורכבותהמשימהאףחייבהלבצע
להתייחסאליה.
הכנה מנטלית ומקצועית לכוחות שנמצאו בנקודות
החיכוך עם האוכלוסייה כדי לשפר את כשירותם
לביצועה.
המענה בתחום משאבי האנוש להתנתקות לאהסתיים
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