תחקירוהפקתלקחים

בתרגילי המפקדותבזרועהיבשה
[דצמבר 2003באהלקיצההתנסותראשונהוייחודית,שכמסגרתהתיחקרצוותאזרחיאתתרגיליהמפקדות
הכנירות[זרועהינשהוהפיקמהםלקחים.צוותהתחקורשליווה אתהתרגילים משל[תננונם,דרך]nwisl
ועד0ינומםהפןברבותהזמןלמוקדידע[מפקדותהכנירותשלדרגיהשדהבעתלחימהובתרגילים.מטרת
המאמרהיא לשתף אתהקוראיםבחוויההייחודיתהזאת שלצוותאזרחי,הפועלבסביבהצבאיתוהנוגע
מתוקףתשימתו[עצניםחשופיםורגישיםשלהארגוןשדוהואפועל,ולעשותחשבוןנפשפניםצוותיולהציג
עובדות,מסקנות,המלצותולקחיםשנלמדומהפעילותהערניתniwlypnnlהזאת
תא"ל(מיל')איציקל[-אריואל"מ(מיל')איתןקלמר
הקדמה

בדצמבר  2003באה לקיצה התנסות ראשונהוייחודית,
שבמסגרתה תיחקר צוות אזרחי אתתרגילי המפקדות

הבכירות בזרוע היבשה והפיק מהם לקחים .ההתנסות
הזאתנמשכהכשלוששנים,מתוכןפעלהצוותכשנה(ממאי
2002ועדאוגוסט  )2003במסגרתקבועהשתפורטבהמשך.
צוות התחקורשליווה אתהתרגילים משלב תכנונם,
דרך ביצועם ועד סיכומם הפך ברבות הזמן למוקדידע
במפקדותהבכירות שלדרגי השדהבעתלחימהובתרגילים.
תמציתהידעשנצברתועדהוהועברהבצורהסדורה  -עם
תוםפעילותהצוות  -לגורמיםהמוסמכיםבזרועהיבשה.
מטרת המאמר היא לשתף את הקוראים בחוויה
הייחודית הזאת שלצוותאזרחי הפועלבסביבהצבאית
והנוגע מתוקף משימתו בעצבים חשופים ורגישים של
הארגון שבו הוא פועל .אךיותר מכול תכלית המאמר
הזההיא לעשות חשבוןנפשפניםצוותיולהציגעובדות,
מסקנות ,המלצות ולקחים שאותם למדנו מהפעילות
הערכית והמקצועית הזאת.
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הרקע להקמת
צוות התחקור
והפקת הלקחים
צה"ל בכלל וחיל האוויר
בפרט נתפסים כגופים
שבהם מתקיימים תהליכי
תחקור עצמיים אך

ך,ע:ה,יי,נ:::

מלווי משימה כגון הקלטות וצילומים בתא הטייס -
תרבות שלתחקירעצמי,אישיויחידתי .התרבות הזאת

עוצבהלתפיסה,לשיטהולכלי תחקורהנהוגיםבחילעד
היום.
באימוניםובתרגילים שלזרועהיבשה התפתחלו עם
השנים נוהל שלסיכומים ,ואילו המלה "תחקיר"הייתה
שמורהבדרךכלללפעילותמבצעיתאולאירועים"חריגים".
למרות זאת החליטה זרוע היבשה בתחילת שנת 2001
לבחון הקמתצוותאזרחי לתחקור ולהפקתלקחים.מדוע
הוחלטלהקים צוות תחקור? ומדוע נקבעשיהיהאזרחי?
בתרגילים שלזרועהיבשהנהוגההשיטה שבהיחידה
מתורגלת מבוקרתעל-ידייחידהמקבילה.לדוגמה,תרגיל
של גדוד חי"ר יבוקרעל-ידי גדוד חי"ר אחר .תפקיד
הבקרים הוא לפעמים כפול ,והם משמשים הן כבקרי
איכותוהןכבקרי בטיחות .השיטה הזאת זכתהלניסוח
אידיאולוגי האומרש"במחיר שלתרגולגדודאחדמאמנים
אתסגלהמפקדים שלשניגדודים,שהריהבקריםלומדים

לא פחות מהמתורגלים".
אךגםלשיטה הזאתקמובמשךהזמןמקטרגיםרבים,
שטענוכי לא זו בלבד שעלותה הכספית גבוהה(ימי
מילואים ,הפעלתכלי רכב רבים) ,אלא איכות הבקרה
שהיא מייצרת נמוכה ,בעיקרבתרגילי מסגרת גדולים.
הסיבה :הכנת הבקרים (ברובםקציני מילואים) לקתה
בחסר ,ולכן התפוקות שלהם היו רדודות מבחינה
מקצועית.נוסףעלכךגםעודדההשיטה הזאת התפתחות
תת-תרבות של "שמורלי ואשמורלך",דהיינו "אתה לא
תדווח עלליקויים שלי ,וכשנתחלףבתרגילים בעתיד,
אני לא אדווח עלליקויים שלך" .ומעל לכול :השיטה
הזאת ,מעצם היותה מבוססת על אנשים לא קבועים,

לאהשאירהבארגוןתוצרילמידהמערכתייםוארוכיטווח.

במקביללאי-שביעותהרצון ,שהחלהלחלחלביחידות

היבשה מ"משטר הבקרות" ,הבשילה בסוף שנות ה90-
מערכתטכנולוגית שיחד עם מערכת "מחשבת קרב "3

הקנתה לזרוע היבשה יכולת משופרתלניהול ולשליטה
בתרגילים .שתי המערכות
האלה אוגרות בתוכן את כל
הנתונים התשתיתיים של

התרגיל :מיקום כוחותינו
וכוחות האויב ,סוג הפעילות,
זמן הפעילות ותוצאות
הפעילות ,ובכך הן שמו קץ

הצוותבמסמך התקשרותחוזיובכךלהופכולצוותקבוע.
חברת רפא"לגיבשה את צוות התחקורהאזרחי בהתאם
למסמך ההתקשרות.צוות התחקורהאזרחי הקבוע החל
את משימתובמאי  .2002בהתבסס על הצלחתפעילותו
של הצוות הארעי ,הציג מסמך

בתרגילים שלזרוע היבשה
נהוגה השיטה שבהיחידה
מתורגלת מבוקרתעל-ידייחידה
מקבילה .השיטה הזאתעודדה
התפתחות תת-תרבות של
"שמורלי ואשמורלך"

לוויכוחיםהאין-סופייםשהיו
בעברסביב"עובדות"שהיואו
לא היו והפנו קשב ארגוני
לטפל באופן איכותי יותר
בתהליכיםובסיבות .מכאןועדלשימושבמילה"תחקיר"
גםבאימוניםובתרגילים הדרךהייתה קצרה.

על רקע ההזדמנות הטכנולוגית הזאת ואי-שביעות
הרצוןמשיטת הבקרהנולדהרעיוןלהקיםצוות תחקור
לתרגילי המפקדותבזרועהיבשה .מדוברברעיון שמגלם
בתוכו את הבנת המערכת בדברחשיבות הצוותואיכות
תוצריו,שיחד עם הטכנולוגיההזמינה מאפשרותיכולת
למידה מתקדמתמתרגיליםככלילשיפורוולהתמקצעותו

של הארגון.
אך עוד קודם לביצוע ההתקשרות הפורמלית
להפעלתצוותתחקורקבועהתקיים שלבחשובבהבשלת
התהליך ,שבדיעבדניתן לכנותו"ניסוי מבצעי"לרעיון
להקיםצוות תחקוראזרחי .במסגרתהניסויהזה ,שנמשך
כשנה וחצי ,מתחילת  2001ועד אמצע  ,2002בוצעו
הפעילויותהמרכזיות הבאות:
* גובשה תפיסת התחקור ושיטתהפעילות של הצוות
בהנהגתהמרכזלאימוןמפקדותשלהזרוע(המרא"ם).
לצורךזהנערכוסדנאות משותפותשעסקו,ביןהיתר,

בנושאיםהבאים:גיבושמתודולוגיות,קביעתנושאים
מרכזיים לתחקור,יחסיהגומליןביןשניהגופים תוך
ליבון והגדרה של תחומי האחריות ,קביעת גבולות
גזרהבין הגופים ,הגדרת "הלקוח"ועוד .הסדנאות,
שאותן סיכם מפקד הזרוע ,היו אבן דרך חשובה

בהקמת הצוות ובמיצובו במערכת.
* גובשהמדיניות מפקדהזרועלהפעלתהצוות,וכןנקבע
המקוםשבותיעשהפעילותהתחקיר והפקתהלקחים
בהתאם לתפיסה הקובעת שהזרועהיא ארגון לומד.
* בפרק הזמן הזהביצעהצוותהזמניתחקיריםבתרגילי
אוגדה ובתרגילי מרא"ם .התחקירים האלה שימשו
לגיבושמתודולוגיותלהכנתהתחקיר,לביצועוולסיכומו.
* הוכן מסמך ההתקשרות להפעלת הצוות הקבוע.

פעילות הצוותהארעי החלהלצבור הערכהבעיקר בקרב
המתורגלים-המתוחקרים ובקרב מנהלות התרגילים.
במחצית הראשונה של  2002הוחלט לעגן את פעילות
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ההתקשרות בפני הצוות הקבוע
רמת ציפיות גבוהה והיקף

פעילות ,שנראים היום ,בדיעבד,
חורגים מתחום התחקיר והפקת
הלקחים .להלן שני סעיפים
מרכזיים מהמסמך:
א.מדיניות הפעלת הצוות (על-
פיסיכום מפקדזרועהיבשה):
* חמשתהמאמציםהעיקריים

(התמרון ,האש ,המודיעין,
הלוגיסטיקה ,מאמץ הפו"ש ועבודת המטה) יהוו
"נושאי אב"לתחקירולבחינה.
הנושאים לבחינה ישקפו תהליכים מתמשכים,
תהליכיםרוחבייםחוצימרכזיםותהליכיםחוצייחידות

שלהם השפעה עלמרכיביבניין הכוח והפעלתו -
תו"ל ,מבנהוארגון ,אמל"ח,אימוניםוכוח אדם.
* נושאיםייחודייםייקבעובתיאום עם מפקד המנהלת
והמפקדהמתורגל.
ב.תפקידי הצוות:
* תחקוראימוני המרכזלאימון מפקדות.
* תחקורתרגילי האוגדה ומעלה.
* סיוע למנהלותהתרגילים ולהכנתהמתורגלים.

 8ניהולהמידעוהידעבזרועהיבשה.
 8תיעוד ממוסדומקצועי('~יכרוןארגונל').
* עיבודהמידעוניתוחו עלבסיס פרמטרים
מקצועיים.
* הפקה והגדרה שללקחיםבאופןמקצועיושוטף.
* סיועבפיתוחיתפיסותותו"ל.
* סיועבפיתוחידעוכתיבה בנושא התחקור.
* סיועלקורסיםהבכירים.
* סיועלקביעתמדדיםוהישגיםנדרשים.
* עוגןלצוותי התחקורבחירום.

הערה :מסמך ההתקשרות כוללפירוט של כלהסעיפים הנ"ל.

רציונל פעילות הצוות ותפוקותיו

בבסיסהרציונל שלפעילות הצוות הקבוע עמדו,כמובן,
הגדרתמדיניותו של מפקד זרוע היבשה לצוות ומסמך
ההתקשרותהמחייב.

העקרונות לבניית הצוווה ולפעילוותו
* את הצוותישלהרכיבמקציניםבכירים שפרשוזמן
קצרלפניכןמהמערכיםהשונים  -הלוחמיםותומכי
הלחימה  -בזרועהיבשה.
 8יש ליצור תמהיל של אנשים מקצועיים ,המאפשר

8גםן
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עיבוד תוצרי התחקיר

נתוני תשתית

סגירתמעגלים
תוצאות מפגש

איסוףועיבוד
נתונים

אחזורמידע

מידע

,גר)
ניתוח
תהליכים
ובחינת

כמותי

ועובדות

נושאים

4-"-"//י

חיי"----ן,

מערכות
שליטה

נתוניתכנון
עיבוד עמ"ט
עיבוד מפגשים

תוצריבחינת
נושאים
מדדיםוהישגים

א"

כיסוי בוזמני של רוב פעילויות המפקדה ושיכול
במקביל לטפל בכל תחוםמקצועי בנפרד.
* ישלהקנותלצוותיכולתלהתחברלכלהמערכותלניהול

התרגיל,כגון מערכות השו"ב השונות ומערכות העזר
לניהולולשליטה לשם השגתנתוניםהחיונייםלתחקור.
* ישלמקדאתפעילותהתחקורבנושאיהליבההזרועיים
 תו"ל ,מבנהוארגון ,אמל"ח ,הכשרהואימונים,כוחאדם  -תוךשימתדגשעלתהליכים,על מגמותועל
תופעות ופחות עלאירועים נקודתיים ובודדים .על

הצוות לעשות זאת באמצעות איסוףמידע כמותי-
עובדתי,בעיקרמתוךהמערכותהממוכנות,ובאמצעות
ביצועתצפיות עלהתהליכים.

* את נושאי התחקור (לצד נושאי האב) יש לגבש
בעבודה משותפת של ארבעת הגורמים :מנהלת
התרגיל,הגוףהמתורגל ,הרמה הממונהוצוות התחקור
(על בסיס העובדה שהוא מכיר את הלקחים ואת
הנושאים חוצי האוגדות והיותו מוקדידע בתחום
שלניהולתרגילים ושל תו"ל המפקדותביבשה).
* את התחקירים יש לבצע במקצועיות אובייקטיבית

מרבית.
* את פעילות התחקור יש לבצע תוך שמירה על
עצמאות מנהלתית מלאה של הצוות.

תפוקותיוהעיקריות של הצוות במהלך תקופתפעילותו
הקבועה (מאי  - 2002אוגוסט )2003היו כדלקמן:
* תחקור כמהתרגילי אוגדה וכמה תרגילים של המרכז
לאימון מפקדות (מרא"ם).ראוילצייןכיכלהפעילות

האמורהבוצעהבמהלךהמחציתהשנייהשלשנת ,2002

וכילאחריהצומצמואימוני המפקדותהבכירותביבשה
בגיןאילוציםתקציביים.כלתחקירסוכםבמסמךמסכם.
* פרסום כ20-מסמכיםמסוגיםשונים "-ניירות מטה"
 כגון:הנחיות למנהלתתרגילעוצבתי,סיכוםשנתיוחצי שנתי של לקחים "חוצי יחידות" מתרגילים,
ומסמכי רקע .יש להדגישכי הפרסומים האלה
התבססו על פעילותו של הצוות בתרגילים ועל

מעורבותו במפקדתהזרוע.
* השתלבותבפרויקט"כשירויותומדדים"והובלתתחום
הכשירויותוהמדדים במפקדת העוצבהבלחימה.
לסיכום תת הפרק הזה יש להזכיר שובכי שיתופם
ומעורבותם שלקצינים פורשים בפעילות הצבא הסדיר
אינה המצאה צה"לית,וכי הצבא האמריקני ,לדוגמה,
שממנואנורוצים ללמוד בתחומיםשונים,מקייםמגוון
רחב שלפעילויות באמצעותם ובעזרתם שלפורשיו,כולל
פעילותשלליוויוחניכה שלמפקדיםבאימוניםובלחימה,
ובכללזה במערכה הנוכחיתבעיראק.
כמוכןישלצייןכי תחקורתרגיליםהיהליבתהעשייה
של הצוות ,וכאשרהתרגילים הופסקו ,הוסט מרכז הכובד
לתחום שלניהולהמידעולתחומיםתומכים אחרים,כגון
סיועלקורסיםבכיריםכמוגדרבתפקידיהצוות(ראולעיל).

הרהורים ותובנות מרכזיות העולות

מפעילותן הצוווה
עבודתהצוותבמהלךהשנהוחציהאחרונותהעלתהשורה

ארוכהשלנושאיםבחתכיםשוניםהקשוריםלעולםהתוכן
של התחקיר ושל הפקת הלקחים .בפרק הזה ננסה
לתמצתםולהציגם.להלןפירוטהנושאיםבשלושהחתכים:

החתךהמקצועי
כדישיוכלולנהלתחקיריםולהפיקלקחיםחייביםחברי

הצוות לעמוד בדרישות הבאות:
* להיות בעלי הכשרה מקצועית בתחום התחקירים
והפקת הלקחים .צוות התחקור פיתח תפיסה,
מתודולוגיהוכלים בתחוםהזה ,שאותםהטמיעבקרב
אנשיובצורהמובניתושיטתית(.הצוותביצעבמהלך

פעילותו -ביןהיתר  -סדנהמקצועית בת שלושה

ימים לבחינת הקיים וכדי

יש לקיים מפגשים שוטפים במהלך התרגיל עם
המנהלת ועם המעטה כדי להעביר רשמים על
המתרחש בשטח והמלצות להמשךניהולהתרגילוכן
כדי לקבל נתונים על תמונת הייחוס (של כוחותינו
ושלהאויב) ועלהצפוי בהמשך.
ישלקייםמפגשיםשוטפים עםגופיהחניכה והבקרה
לחילופימידע ולהשתתףבסיכומיהביניים ובקבוצות
הלמידהכדי לשמוע ולהשמיע מתוך כוונה לאפשר
למתאמנים להשתפרתוךכדיהתרגילולא רקמסיומו.
ישלקיים מפגשי עדכוןפנים-צוותיים .אלה הוכחו
כחיוניים  -במיוחדבתרגיליםארוכיםומורכבים -
בכל הנוגע לעדכוןהדדי,לחידודסוגיות מקצועיות,
להבהרה ולהדגשה של נושאי

התחקור ,להתנעה ולהדממה של
לחשוב עלהעתיד).
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לשמורעלצוותקבועולהפגין ישנו הכרחלקיים
תהליכי בדיקה ובירור ועוד .ראוי
עםכלהגופים המעורבים
להדגישכי המפגשים האלה לא
מחויבות כלפי ההופעה
החליפו אתהשיח השוטףשהתקיים
בתרגילים .אחת מנקודות
בהגנתהתרגילובניהולו
בין ראש הצוות למתחקרים ובינם
החוזק שלהצוותהייתה שהוא ולאורךכל תקופתהפעילות
לבין עצמםלצורך"סגירתמעגלים"
נשען על קבוצת אנשים
ולהבנת התרחשויות
קבועה ,שזכתה כל הזמן
להכשרה ולהתמחות ,מה שאיפשר לה להשתפר * קיוםמפגשים בסוףהתרגיל עםכללהגורמיםלצורך
השלמתנתוניםלתחקיר ,הצגתממצאיהתחקיר,מתן
מפעילותלפעילות.
סיוע לתחקירים הפנימיים של המתורגל  -הן
לעמוד בסטנדרטים ארגוניים ומקצועיים מוסמכים
בנתוניםוהןבמתודולוגיהוכד'.
ומוכרים דוגמת 50 9001ן (הצוות הוסמך ל150-
בתחילת .)2003
* לקבל משוב קבוע ושיטתי מה"לקוח" כדי לקיים חשיבות התשתיתהעובדתית
תהליכישיפורמתמידים.
קיום תשתית עובדתית רחבה הוא תנאי להצלחת
* להיות מקובלים מקצועית על המתוחקרים .חברי
התחקיר ,לאיכותו המקצועית ,לנכונות ה"לקוח" לקבל
הצוות  -כל אחדבתחומו -חייביםלהיתפסבעיני
את המלצותיו ולצמצום נקודות מחלוקת אפשריות.
המתוחקרים ובעיני מפקדת הזרוע ("הלקוחות")
במסגרתזוישלהדגיש את הנקודות הבאות:
כמקצוענים בתחומםוכבני סמכא בתו"ל המפקדות * צוות התחקיר הפעיל גוף "אוספי חומר" ,שתכליתו
העדכני של זרוע היבשה ובנושאים המקצועיים
ליצור תשתית עובדתית אחידה בצורה שיטתית
הייחודיים לכל מרכז ומרכז במפקדה .צוות שאינו
וקבועה מכללמקורותהמידעוהידעהקיימים במפקדה
מקובל מאבד אתהבסיסלפעילותו ואת עוצמתו.זו
(מערכות ממוכנות ,פרסומים "בעותק קשה"וכד').
הסיבהשחבריהצוותשנבחרוהיובכיריםבדרגותיהם * צוות התחקיר ראה חובה לעצמו ללוות כל תרגיל
(במילואים)ובוגרי תפקידים במפקדותהבכירות של
בצורה רציפה ושוטפת 24 ,שעות ביממה ,כל עוד
זרועהיבשה.
התרגיל לאהסתיים.יודגשכי לנוכחות הרצופהיש
ערךמוסףמבחינהערכיתומבחינת מערכתהיחסים
מעורבות צוות התחקור בכל שלבי התרגיל  -הכנה,
המיוחדת המתפתחתבין המתורגלים למתחקרים.
ביצוע,סיכום
אחד הלקחים החשובים של הצוות ,שהפך ל"עוגן" * המתחקרים מוקמו גם ברמות הכפופות כ"חיישנים"
נוספיםוכספקימידעותובנות(ראוגם אתהסעיףהבא).
בפעילותו,היה הבנתוכיישנו הכרחלקייםאינטראקציות
עםכלהגופיםהמעורביםבהכנתהתרגילובניהולוולאורך * השתקפותפעילות המפקדה המתוחקרתבעיניהכפופים
לה הייתה זווית התבוננות מעניינת וחשובה ומרכיב
כל תקופתהפעילות .המשמעותהנובעתמכךהיאכדלקמן:
חשובבמתודולוגייתהעבודה,שהריידוע"עמהשרואים
* ישלקייםמפגשיםנפרדיםלפניהתרגיל עם המנהלת,
מכאן לארואים משם" .מה גם שעבודת המפקדהאינה
עם המתורגליםועם המעטהכדיללמודוללמד.יודגש
המטרה אלא אמצעי בלבד,שבין השאר אמורלסייע
כי לא פחות משהצוות למד לפני כל תרגיל (על
לרמותהכפופותלהוציא אתהמשימהמהכוחאלהפועל
המתווה שלו ,עלמהלכיוהצפויים וכו') ,הואהעניק
לאורזאת,כאמור,החזיקצוות התחקורמתחקריםגם
מניסיונו למנהלת ולמתורגלים ,שכן הצוות ,כאמור,
ברמותהכפופות,ואלהאיפשרולמפקדה,מעברלהיבטי
הפךלהיות מוקדידע בתחומו.
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חופש הפעולה ואת
השקט הסביבתי
הנחוצים לו מאוד
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התחקור" ,להציץ במראה" מעת לעת ולקבל משוב
אמיתיבנוגעלאיכות תפקודה בתחומיםשונים.

החתךהארגוני
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תפיסת "הרואה ואינו נראה" במהלך התרגיל הוכחה
כנכונה וכחשובה .משמעויותיההעיקריותהיו:
"הליכה על בהונות האצבעות"במוקדי העבודהכדי
לצמצם אתהחיכוךלמינימוםולהפריע כמה שפחות
מתוך הבנת הלחץ שבו נתונים המתורגלים  -בין
היתרנוכחריבוי ה"מסתובבים" במקום(בין אם הם
רלוונטייםלעשייהובין אם לאו).
* שמירה על עצמאות מנהלתית של הצוותכדי לא
לייצר נטל ועומסמיותרים עלהמתורגלים ולאפשר
בכל עת חופש תנועה למתחקרים.
* קיום פורמט מובנה לאיסוף מידע במהלך התרגיל
הוא תנאי לביצוע הפעילות בצורה מקצועית
ושיטתית .הפורמט כולל את "שאלות האב" ואת
"שאלות המשנה" של הנושא המתוחקר ,והמתחקר
נדרש לעבוד לפיהן .יודגשכי השאלות מועברות
למתורגלים עודלפני התרגיל ומסייעות לו  -ככלי
נוסף  -בהכנותיו לתרגיל .הפורמט הזה מאפשר
בסופו של התהליך לבנות "תמונת מצב מצרפית"
לפעילות המתורגלים בתרגיל  -תמונה שהיא אבן
דרךמרכזית בתהליך התחקירכולו.
* הופעה בתלבושת אחידה (חולצה ,כובע ,תרמיל)
ובשילוט ברור ("צוות תחקור זרוע היבשה") היא

שבו המתורגלים
והסביבה תופסים את
הצוות .ההופעה הזאת
מאפשרת לצוות את

בעבודתו בשטח.
* חשוב
לזכור
שהתחקוראינו בקרה,

אינו שפיטה ואינו
חניכה .לא אחת עלתה
השאלה

בקרב

מתורגלים וגורמים
אחרים מהו מקומו של
גוף התחקור בתוך
המוני ה"לוויינים"
החגים סביב המפקדה
(מעטה,חניכה ,תחקור,
בקרה ,צוותי ניסוי
ועוד).כאןהמקוםלציין
שלפעילותהתחקיריש
מאפייניםייחודיים,ואיןזהנכוןלחברםאףלאלחניכה,
שכןתפקידי החניכה הם ללמד ולחנוך את המתורגל
בכלהקשורלמכניזם שלעבודתהמפקדה,בעודשצוות
התחקורבוחן השתקפות שלנושאיםמערכתיים,חוצי
יחידותוכד',ותוצריומוכוונים למפקדתהזרועלתהליכי
למידהארוכיטווח.
* בחירת מקום מושבו הפיזי של הצוות היא סוגיה
המחייבת שיקול דעת והתלבטות .ישיבה בסמיכות
למרא"ם ,כפי שחשבו והגו מקימי הצוות (במרא"ם
ובחטיבת תוה"ם  -תורה ,הדרכה ,אימונים -
במפקדת זרוע היבשה) ,נראית טבעית ,ויתרונותיה

ברורים ,אךיש לה גםחיסרון בולט :ריחוק מהלקוח
המרכזי  -חטיבתתוה"ם במפקדתזרועהיבשה.ברבות
הימים מה שנדמההיהבתחילתהדרךכיתרון (הקרבה
למרא"ם) הפךלחיסרון(יצירתאיום  -ראובהמשך).

משמעות הקמתו שלצוות התחקור
לצדהסוגיותהארגוניות שתוארולעיל,הסוגיההמרכזית
בחתךהארגוני קשורה למשמעויותשהיו לעצם הקמת
הצוות .הקמתו והפעלתו של גוף חדש בכלל ושל גוף
אזרחי בתוך הצבא בפרט יוצרות איום משמעותי על
הגופיםשרואים את עצמםעוסקים בתחומיםדומים או
קרובים לתחומי העיסוק של צוות התחקור .הסיבות
האפשריות לתחושת האיום שהתפתחה סביב הצוותהיו
כדלקמן:

* במהלךהתרגילייתן רק המרא"ם משובלמתורגלים.
* צוות התחקיר ישולב בכל פעילויות הגוף המטמיע
הקשורות להכנת התרגילולניהולו.

* הפיכתו שלצוות התחקור למוקדידעארגוני בנושא
המפקדות בדרג הנפרס ובתחום הניהול שלתרגילי
י במציאות של
מפקדות .בהקשר הזהיש להדגישכ
קיום צוות קבוע אל מולניידות ותחלופה שלקציני
צה"ל בתפקידיהם כמו גם נוכחות של אותו צוות החתך הערכי
בכל התרגילים לאורך השנים אכן הפכוהו ל"מוקד * הפעלתצוותאזרחי בתוךארגוןצבאיבכלל ובתחום
ידע"באופןאובייקטיבי.
רגישועדיןכתחקירבפרט מגלמתבתוכה כמהסוגיות
* נוכחותוומעורבותו שלהצוותבכלהשלבים שלהכנת
ערכיות ,שהבולטתבהןהיאפתיחותהארגוןויכולתו
התרגיל ,שלניהולו ושלסיכומו,כוללהתייעצות של
להשמיע ולשמועדבריביקורתבתוכו.
מנהלות התרגילים ושל
*זרועהיבשה,בעצםנכונותהלהקים
המתורגלים עם הצוות ,יצרו לו
גוף תחקוראזרחי בתוכה,שידרהעל
מעמדמיוחד.
הפעלתצוותאזרחיבתוך
רצונה ועל כוונתה לפעול כארגון
* האיכות של סיכו
הרחבהמייצרהותחפקריסרויםם ארגוןצבאיבכללובתחום
לומד ,המושתת בראש ובראשונהעל
ותפוצתם
פתיחות ,על שקיפות ועל נכונות
מתחרה אל מול הפרסומים רגישועדין כתחקיר בפרט
לשתףגורמים אחריםבמידעהקיים
מגלמתבתוכה כמה
האחרים במערכת .במציאות של
בקרבו .דוגמה בולטת לכך היא
התפוצצותמידע ושל מאבק על
שהבולטת
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הרחבת התפוצה שלסיכומיהתחקיר
עינו ועל
משוםאואזינוום.של הקברניטיש בהןהיאפתיחותהארגון
של הצוות מכ 10-עותקים בתחילת
בכך
הדרך לכ 150-עותקיםבסופו.
* דרישת המערכת לשמוע את דבר ויכולתו להשמיעולשמוע
* זאת ועוד ,רצון הארגון לעבור
הצוות מעל כל במה בשלב
דבריביקורתבתוכו
מתחקיר של אירועים לתחקיר של
הסיכומים (החל מהסיכום
הצה"לי נכלה בסיכום של
תהליכים ושל תופעות,כגוןתהליכי
קבלת החלטות שלמפקדים,חייב את הצוותלעסוק
המסגרת המתאמנת ושל החיל) נתנה לצוות כוח
ומעמדמאיימים.
גםבנושאיםרגישים,עדיניםובעייתיים.
* אי-שמירהעלהעיקרוןשהגוףהיחידהמעירלמתורגלים
בכל הנוגעלמדיניות של הצוותישלציין את הנקודות
הוא הגוף החונך ולא הגוף המתחקר .ראוילצייןכי
הבאות:
בתחום הזה חטא לא פעם הצוות ,ולא בזדון ,אלא * צוות התחקור לא היסס למתוח ביקורת חריפה על
מתוךרצונולסייעלמתורגלים ,דבר שיצרמתיחויות
המתורגליםאולשבחאותם  -הכול בהתאםלממצאי
לארצויותביןהגופים(חונך  -מתחקר).הבעיההזאת
התחקירשביצעלפימיטבשיפוטוהמקצועי.
נפתרה כאשר נוסחונוהלי עבודה מסודרים ,שקבעו * הייתה נטייה אצל רבים מהמפקדים להסכים
בדיוקמירשאילהעיר הערותלמתורגלים.
בהתלהבות לכלהתייחסותחיוביתבתחקיר ,אך את
* אף שבתחילת הדרך הובהרהסוגיית"גבולותהגזרה"
ההתייחסויות הביקורתיות הם נהגו לבחון בקפידה
בין המרא"ם (הגוף החונך) לצוות התחקור (הגוף
רבה ולרוב ראו בהןביקורתאישית ולא מקצועית.
המתחקר),הרי שהמציאותהיומיומית טישטשה את
הגופים עושים * לסיכום ,עצם בחירת זרוע היבשה בחברה אזרחית
הגבולות האלהויצרה תחושה ששני
לביצוע משימות תחקור והפקת לקחים בתרגיליה
כביכול אותו הדבר.
היא קפיצת דרך נחשונית בבגרותו של הארגון
* היעדרשיחותיאוםציפיותשוטפיםביןהגופים (אף
ובנכונותו להיפתח וללמוד .יחד עם זאת אי-אפשר
שהתקיים מפגש מדי  12-6חודשיםבין המרא"ם
להתעלם מהעובדהשביקורתמקצועיתעדיין נתפסת
לצוות התחקורלצורךכך)יצראי-הבנותותרגוםשגוי
כביקורתאישית.
של המציאות.
חשובלצייןכי את תחושת האיום הזאתזיהו גם הנהלת
הא וגם הצוות,וערבההחלטהעלהפסקתפעילותו
שלרגהוצןוותגאונבששימסמךהבנותבנוגעלדפוסיהפעילותשלו .ושרומץ ומשנוותו
למרבההצערלאהייתההזדמנותלבחוןכיצדעומד המסמך תרומת הצוותהייתה לטעמנו בתחומיםרבים:
 .1גיבוש תפיסה ,מתודולוגיה וכלים לנושא התחקיר
במבחןהיישום.עיקרי המסמךהיו כדלקמן:
והפקת הלקחיםבתרגילי מפקדות בזרוע היבשה.
* הצוות יוכפף פיקודית וניהולית למפקדת המרכז
מפקדות
בזרוע
 .2הצבעה עלנושאים ועללקחיםחוצי
לאימון מפקדות (מרא"ם).
היבשה.
* סיכום התחקירישולבבתוךסיכוםהתרגילשיפרסם
 .3השבחת עבודת המפקדותושיפור התו"ל.
המרכזלאימון מפקדות.
ור
י*
ם ף
א*י *4יחף*4*%א
ה?.
ביש
בלי
התחקיריציגבפרסומיםהשונים רק מפקד  .4מתןכלי נוסףבידימנהליהתרגילי
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סיכומיהתרגיליםבכלהרמות.

 .6יצירתפתיחותבסיסיתלשמוע
ולקבלביקורתמקצועית,כולל
ברמותהפיקודהבכיר.
 .7הקמת מוקד ידע לנושא של
ניהולתרגילי מפקדות בכירות
ביבשהולנושאהמפקדותעצמן.
 .8בניית מודל של כשירויות
ומדדים למפקדות הבכירות
ביבשה במסגרתפרויקטזרועי
רחב ,שתכליתו להגדיר את
הכשירויות הנדרשות מכלגוף,
דרכי מדידתן והגדרת משקלן
בסךכלהכשירויות הנדרשות.
 .9יצירת ידע חדש בשורה
ארוכה שלסוגיותתורתיות-
מקצועיות ,שנשכחו מלב
ומדעת .הידע הזה מצא את
ביטויו בכמה פרסומים,כגון
סיכומי תחקירי התרגילים,
סיכומיםחצישנתייםושנתיים,ניירות מטה(ניהול
המידע כמרכיב בשיפור איכות האימון לקראת
תעסוקה מבצעית ,ועוד),ניירות עמדהוכו'.ניהול
הידע בהקשר הזה היהעל-פי המודל הבא:

ההחלטה על פירוק הצוות
למרותכלנקודותהזכותשצוינולעילהחליטההזרועלפרק
את הצוות ,ובכך באה לקיצה ההתנסותהייחודית הזאת.
הסיבה הפורמלית שניתנה לפירוק הצוותהייתה "קיצוץ
תקציביוצמצום מספרהתרגילים".אולםתחקירפנימי של

חברי הצוות בנושא הזה העלה ארבע סיבות אפשריות
נוספותשהניעו אתהזרועלהפסיק
אתפעילות הצוות:
תהליך ניהול הידע
ו .עצם הקמתגוףחדשבכללוצוות
אזרחי בפרט יצרו ,כאמור,
ן
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מתחיםגלויים וסמויים בתוך יצירתידע
 4448888הטמעתידע
מפקדת הזרוע (חטיבת תוה"ם
השתתפות רציפה
הפצתניסיון
תוךכדיתרגיל
תורה ,הדרכה ,אימונים)
בתרגילים
ולקחים מתרגילים
באמצעות:
ובמרכז לאימון מפקדות
קודמים
השתתפות ב:
למנהלת ,מעטה
(מרא"ם) .מפקדתהזרוע
קבוצת למידה
י
ר
ב
ח
ו
ומתורגל
סיכומיביניים
דיוני תו"ל
הצוות היו מודעים חלקית
ערם
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למידהאישית
הערכות מצב
למתחים האלה ואף פעלוכדי
דיונים מקצועיים
לצמצמם ואף לנטרלם בדרכים
כפצתסיכומים
השתתפות ב:
סיורים ב:
שונות .אולם "הטיפול המונע"
ימיעיון
מקופתי
גזרות תע"ם
הזה בוצע ,כנראה ,מאוחר
י
ד
מ
השתלמויות
עצישנתי
מתקני אל"ל
ובהיקףקטןמדי.
פורומיםמקצועיים
מנתי
מתקניאימון
 .2קיים קושי אובייקטיבי
קריאה ולימוד
בהפעלת גוף אזרחי בסביבה
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מקשב ארגוני חסר (של הזרוע) ומאי-נכונותה
להתמודד עם הקשיים שתהליך כזהמייצר.קושיזה
אףהועצםבגיןהיעדרתקדיםחי,נושםומצליח,היכול
לשמש מקורלחיקוי וללמידה.
שגיאת הצוותבנוגע להגדרת ה"לקוח"המרכזי .הצוות
השקיע רבות ביחידות השדה ("הקצה") ובמפקדות
החילותופחותבמפקדתהזרוע " -המעסיק".המציאות
הזאת הפכה ,להבנתנו ,לחרבפיפיותנגד הצוות ,שכן
ככל שמעמדוויוקרתו של הצוותעלובעיני "השטח",
כך ירדה קרנו בעיני הלקוח (המעסיק) ,שראה
בהתפתחות הזאתפגיעהואיום.

צבאית  -קושי הנובע,

להבנתנו ,בראש ובראשונה

חומר

 .4שילוב שלמציאותתקציביתאובייקטיבית קשהביותר
במהלך ,2003שהביאהלביטולרובהתרגיליםולביטול
הצורךהפורמליבצוות,יחד עם רגשות תסכולואיום

שאלות ונושאים לדיון

להלן השאלותוהנושאים שעליהםיש ,לדעתנו,לדון:
* האםעדיף מבחינה ערכית ואפשרי מבחינה מעשית
שהגופיםהשוניםביבשהיתחקרו אתפעילותםבסגנון
חילהאוויר,דהיינו תחקורעצמי,עצמאי אךשיטתי
 -תחקור שהוא בבחינת שלם מבחינת התפיסה,

מצד "הלקוח"יצרויחס של חוסר סבלנותוסובלנות
של מפקדת הזרוע אל הצוותולנחיצותו.
בהקשר להחלטה לפרק את הצוותישלצייןכי עבודת
המטהשבוצעהבמז"יבנושאייחסהחשיבותרבהלסוגיית
השיטהוהכלים?
ה"נראות" ,משמעכיצדנראיתונתפסת העסקתצוותאזרחי * האם צבאהיבשהערוךבתרבותוהארגוניתהנוכחית
בימים של משברתקציביושלקיצוציםבמערכתהצבאית.
לקבל משוב בנושאים מקצועיים-מבצעיים מגורם
חשובלהדגישכיבטבלהשהוכנהבמז"יבאותהעת,המשווה
חיצוניאזרחיבלתיתלוי?
בין שלושה הרכבי צוותים אפשריים לביצוע משימת * עדכמהמובניםומופנמים(במבחן המעשהוהתוצאה)
התחקור(סדיר  -באמצעותאנשיהמרא"ם,קצינימילואים
המושגים "ארגון לומד" ו"תחקיר" (ככלי לימודי-
ואזרחים בשכר) הוגדרה דרך הפעולה האזרחית כדרך
פיקודי במסגרת "האירגון הלומד")
הנבחרת ,שכן במרבית אמות המידה
בצבא היבשה?
שנבחנו (למעט
* איזה קשבארגוניאמיתייכולצה"ל
בתחום הנראות) היא עדכמהנכון (אםבכלל)
זכתה במרבהנקודות.
לקייםבמציאות שבההואפועלומתפקד

שקציניםבכירים שפרשו
יעמידו אתגשרונם ואת
לקחים מרכזיים
ואלה הם הלקחים הארגוניים ניסיונם לרשות המערכת,
ואםכן,כיצד?
המרכזיים שאנו לוקחים עימנו

מההתנסות המרתקת הזאת:
* חובהלבצעתיאוםציפיותתדירבין ה"לקוח" ל"ספק
השירות" (הצוות) .יודגשכי בצה"ל ,שבו ישנה
תחלופהתדירה שלכוח אדם,מחריפההסוגיה הזאת
פי כמהוחייבתלהיותבתודעת"נותןהשירות" ,שאם

לאכןייקלעלאי-הבנות ,לתסכוליםוכד'.
"ספק השירות"חייב לחפש דרכים שיביאו לחיזוק
מעמדו של"הלקוח-המעסיק"ובמקבילעליו לשמור
עלאנונימיותמרביתועלפרופילנמוך .דפוס פעולה
כזהייתןמוטיווציהל"מעסיק"להמשיךלהעסיק את
"ספק השירות" ,שכן מחד גיסא הוא אינו מאוים,
ומאידךגיסא הואיוצא נשכרבארגונו.
* חובהלהתאים את קצבהפעילות של"ספקהשירות"
לקצב "הלקוח"כדי לאפשרלולעכל אתהסיטואציה
ולהתמודדאיתה ועםתוצריה.
* חובה לקיים שיח שוטף" ,בגובה העיניים" ,פתוח
ומקצועיתוךפיתוחכליםהדדייםהמביאיםלידיביטוי
אתהצרכים שלשניהצדדיםויוצריםעל-ידיכךסביבת
עבודה אוהדת וחדוותעשייה.
* לאור הדברים האלה ,הפעלת צוות כזה על-פי
העקרונות והדפוסים שתוארוהיא אתגר לא מבוטל
לארגון ולצוות גם יחד .אין ספק בליבנו שבניסוי
הראשון הזה נעשו לא מעט שגיאות מצד כולם כמו
גם דברים יפים ומרשימים .אנו מקווים שהידע
המקצועיוהארגוני שנצבר ונלמד בנושא הזהיישמר
ויועברלגורמיםהמתאימיםויהיהעוגןבקידוםסוגיה
חשובהזו בצבא בהווהובעתיד.

(לחימה) כדי להבטיח קליטת גופים

ומערכותאזרחיים בתוכו?
* מהן המתכונות העדיפות להפעלת
גורמיםוגופיםאזרחייםבתוךהמערכות
המבצעיות והמקצועיות של צה"ל?
* עד כמהנכון (אם בכלל) שקצינים
בכירים שפרשו יעמידו את כשרונם ואת ניסיונם
לרשות המערכת ,ואםכן,כיצד?

שוף דובר

נאמור ,זה לא מכבר באה לקיצה ההתנסותהייחודית

הזאת של הפעלתצוותאזרחי לתחקור ולהפקתלקחים
בזרוע היבשה .הקמת צוות תחקיר והפקת לקחים
ייעודיים על-ידי זרוע היבשה הם ,להבנתנו ,צעדים
נחשונייםבתהליךהפיכתולארגוןלומד ,קלוחומר כאשר
הרכב הצוות הואאזרחי מובהק.
מקורכוחו שלהצוותהיה בראשובראשונהמקצועיותו
הןבתחוםהצבאיוהןבעולםהתוכןהתחקוריובאי-תלותו

המקצועית .העוצמה הזאת ,שהלכה ונבנתה מתרגיל
לתרגיל,נשענהעלאובייקטיביותמרביתועלאיכות"מוצר"
גבוהה (חוברתסיכום התחקיר ומצגותשונות).
תם ולא נשלם ,שכןבימים אלה ממש עסוק צה"ל
יותר מאשר אי-פעם בעבר בסוגיות הקשורות בהעסקת
אזרחיםעל-ידיצבא ,למשל באמצעותמיקורחוץ.העיסוק
הזהיאלץ אתצה"ל,לדעתנו ,להתמודדבאופןעמוקיותר
ומקצועי עם הסוגיה,ולכן חשבנושנכוןיהיהלסיים את
המאמרהזהבכמהסימני שאלההקשורים למקרההפרטי
שתואר (צוות התחקור) כמו גם לנושאהעקרוניבכלל.

