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 תקציר 

 
"מודל יהלום" אשר מכיל את כלל  –מאמר זה יציג את מודל פיתוח המפקדים בחטיבת גבעתי 

 . מ"כוכב" למ"פפעילויות פיתוח  והכשרת המפקדים המבוצעות בחטיבת גבעתי 

ראשי ארגונים עוסקים לעיתים קרובות בפיתוח דרג ספציפי בארגונם אך, ללא הסתכלות 

לצורת    Case Studyיוצג כ המודל ית מתכללת וזו תרומתו המרכזית של המודל. מערכת

 המודל  יוצג בארבעה חלקים: הסתכלות זו. 

מישורים . למעשה המודל מבוסס  על חמישה תפיסת המנהיגות בחטיבההחלק הראשון מציג את 

יגות,  חוסן עיקריים של הכשרה אשר מהווים את מרכיבי הפיקוד בחטיבה : מקצועיות, מנה

מנטאלי תחושת יעוד ושליחות וערכיות.  בנוסף יפורטו שני עקרונות מנחים במנהיגות בחטיבה : 

 שיפור "מטוב למצוין" באמצעות גלגל התנופה ואמונה בחשיבות אפקט פיגמליון.

)הכשרה תוך  -OJTשעקרונותיה המרכזיים הנם :  תפיסת ההדרכה בחטיבההחלק השני יציג את 

( אשר נובעת מהבנת ייחודיות ההכשרה בצה"ל ומקדמת התאמה בין ההכשרה  כדי תפקיד

 לצרכים בשטח. עקרון נוסף הנו שההדרכה נועדה לשרת את הפעילות המבצעית. 

תהליכי המיון לפיקוד בחטיבה  תפיסת המיון וההערכה בחטיבה. החלק השלישי יתאר את

ימונים של החטיבה  במסגרת "מסלול מתבצעים בתהליך שיטתי ורציף ומתחילים כבר בבסיס הא

כוכבים". בנוסף מוצגים כלי ההערכה העיקריים בחטיבה )הערכת מפקדים, עמיתים וכפיפים( 

 שמשמשים הן כמידע  לצורך מיון, קידום ושיבוץ עתידי והן לצורכי  שיפור בביצועי  המפקדים. 

ואת הרציונאל העומד  הפעילויות המופיעות במודלהפרק הרביעי יסקור בקצרה את מטרות 

 בבסיסן על פי דרגי ההכשרה : מ"ח; מ"כ ; מ"מ ;  סמ"פ ומ"פ. 
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 הקדמה

  

, צמיחה או לא , ברוב הארגונים קיים מאמץ לתכנון יפורמאלבין אם התהליך הינו 

ופיתוח של כ"א. מרכיב התכנון שלעיתים קרובות חסר הוא הניסיון לאסוף את כלל 

 . וההדרכה ז המאפשר תיאום והערכה של פעילויות הפיתוחהמידע למלאי מרוכ

"מודל יהלום" אשר  –מאמר זה יציג את מודל פיתוח המפקדים בחטיבת גבעתי 

מכיל את כלל פעילויות פיתוח  והכשרת המפקדים המבוצעות בחטיבת גבעתי 

. המודל מתייחס לתפיסת המנהיגות בחטיבה שמפורטת לחמישה מ"כוכב" למ"פ

 פיסת ההדרכה ותפיסת המיון וההערכה בחטיבה. צירים, ת

יודגש כי  .פותח בחטיבת גבעתי ככלי לניהול פעילויות פיתוח כ"א בחטיבהמודל ה

אין הכוונה רק לפעילויות המתבצעות בבסיס האימונים החטיבתי )שההכשרה היא 

במקביל לעיסוק במשימות המרכזיות של משימתו המרכזית(,  אלא לפיתוח כ"א 

 .החטיבה

ואת התפיסות העומדות בבסיסו ולהציעו  לשימוש מאמר להציג את המודל המטרת 

משתמשים בו בחטיבת גבעתי וניתן לראות בהצגה זו המודל יוצג כפי שהקוראים. 

, אשר לשימוש בו. הרעיון הנו להציע צורת חשיבה מתכללת  Case Studyמעין 

יגות ומיפוי שיטתי של מחייבת חשיבה מעמיקה על ערכי הארגון ותפיסות המנה

המישורים המוצגים במודל והתפיסות צרכי הכשרה והמענים הניתנים להם. 

 לסביבתם למשימתם המרכזית. –עשויות להשתנות בהתאם לצרכי ארגונים שונים 

למפקדי תת יחידות עשויים להיות רעיונות ברורים לגבי מה עליהם לעשות עבור  

בחטיבת גבעתי  לל אינו נאסף למודל שלם.הכפיפים שלהם, אבל מידע זה בדרך כ

הגדודים ולמפקדי הפלוגות לקבוע כיצד תוכנית  ילמפקדמודל אפשר ה

שלם. איסוף המידע חטיבתי הת במסלול הפיתוח הומשתלבשיזמו אינדיבידואלית 

העיקרית של  ותהתרומם התוכניות השונות הינשל והחשיבה ביחס להשלכות 

 בכל הרמות.  םמפקדי בפיתוח כולל ועתידי של מודלה

וכל לטפל במורכבות היא צריכה להיות מבוססת על ל מנת שמערכת הדרכה תע

ככל שהסביבה מורכבת  הנחות משותפות וצריכה לשלב נכון מאמצים שונים.

 רקוםוסוערת יותר על הארגון לרכז ולתאם את מגוון פעילויות ההדרכה שלו ול

מערכת מעין זו אשר בנוסף מסתכלת יתרון המודל הנו ביצירת  מהם מערכת אחת.

ועד תפקידים בכירים יותר )במקרה של על רצף פיתוח מהתפקיד הפיקודי הראשון 

 .(מפקד חוליה ועד תפקיד מפקד הפלוגהגבעתי מ
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שני חסרונות בולטים של מערכות הדרכה בצבא הנו חוסר מעקב והערכה של 

לויות המוצגות במודל הנן . הפעיתוכניותפעילויות וחוסר ישימות של חלק מה

ממוסד ומוערכות באופן  ןיות אשר מבוצעות הלכה למעשה בחטיבה באופופעיל

לא המוצג במודל  שוטף הן ביחס לצרכי הצמיחה של הפרט והן ביחס לצרכי הארגון.

בתיאור תהליכים מרכזיים המתבצעים בחטיבה  ,מדובר ב"מודל על המדף" אלא

 1.הדרכת המפקדיםב ובחשיבה שהובילה לשינוי אמיתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
חטיבת גבעתי עובדת בשיטת ניהול ע"פ יעדים חטיבתיים המפורטים להישגים נדרשים ומדדים שהם חלק מתוכנית  1

הפעילויות השונות המוצגות במודל מופיעות כולן בתוכנית העבודה של  עבודה שנתית אשר מבוקרת באופן חודשי.

 החטיבה ומבוצעות הלכה למעשה.
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בחטיבת גבעתי   והכשרת מפקדיםפיתוח  מודל –יהלום" ה"

 למ"פ "כוכב"מ
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 המנהיגות  תפיסת .1

  

  יהלום מודלחמשת מישורי ההכשרה ב

עיקריים של הכשרה אשר מהווים את מרכיבי  מישוריםמבוסס על חמישה מודל ה

 ושליחותתחושת יעוד  חוסן מנטאלי ות, מנהיגות, ימקצוע :וד בחטיבההפיק

עשויים להשתנות בארגונים שונים בהתאם במודל מרכיבי פיקוד כמובן ש 2וערכיות. 

המרכיבים במודל בחטיבה תואמים את משימותיה לעיסוק המרכזי של הארגון. 

דיה הבכירים. המרכזיות של החטיבה, הסביבה בה הארגון נמצא ואפיים של מפק

תמיד חד משמעית ומופעי ההכשרה השונים אינה בהכשרה בין התחומים  הבחנהה

בסופו של דבר דמות צירים נוספים. שלבים אשר מופו במודל על ציר אחד מ

שהיא אבן  הדוגמא האישיתשעיקרן  מגוונותהמנהיגות מועברת ביום יום בדרכים 

  .החטיביסוד בתפיסת המנהיגות ב

 שתהא מותאמת לצרכי הלחימה מקצועיתנו פיתוח הראשון המישור ה – מקצועיות

הידע והמיומנויות המקצועיות הנדרשות הן  כוללת. מלחמההעכשווית ולכשירות ל

על פי התורה הצבאית: לחימה, פיקוד ושליטה, ומנהיגות צבאית, כ"א, ארגון, 

 הדרכה ואימונים.

 מישורבמנהיגות. פיתוח יהלום בכללותו הנו מודל מודל למעשה  -מנהיגות 

וזאת באמצעות פיתוח לאורך זמן  להניע אחריםהמפקד ליכולת המנהיגות הכוונה 

בכל . תיות מנהיגותיוומנומודעות עצמית לסגנון המנהיגות האישי ומתן כלים ומי

 ללמד, לחנוך, ולקדם את הפקודים.  להניע אך גם רמות הפיקוד נדרשת היכולת 

הכשרה בצה"ל בכלל מאופיינת בצמיחה מלמטה. ה -התנסות וחוסן מנטאלי

המפקדים בחטיבה מתנסים בכל תפקידי הפיקוד מהרמה הנמוכה של חוליה דרך 

היכולת להצליח בתפקידי פיקוד תלויה כיתה, מחלקה ופלוגה. –שרשרת הפיקוד 

 תואוריימהווה מרכיב מרכזי בתתחושת המסוגלות  האישית.  אמונה ביכולתברבות 

תפיסה זו שזורה במודל  ובתהליכי ההכשרה בחטיבה. ברתיתלמידה החשל 

 בתהליכי העצמה בחניכה ובשימוש באפקט פיגמליון כפי שיוסבר בהמשך.

מודל יהלום מדגיש כי יש להקנות למפקדים הרבה מעבר לטכניקות  - מוטיבציה

נפש התעצומות הם שמקנים את שליחות יעוד ותחושת מוטיבציה, וכלים פיקודיים. 

שירות צבאי  בפיקוד. עם האתגרים הייחודיים  ותהתמודדמפקדים בלשות הנדר

הוא פונקציה חברתית מובהקת, בין אם הוא מגיע לכלל מעשה מלחמתי ובין אם 

בחטיבה מבינים את ההבחנה בין מוכנות ללחימה לבין נכונות (. 2001  )יעלון  ולא

                                                 
 מרכיבים: מקצועיות, מנהיגות 3וכוללת  1המישורים תואמים את דמות הקצין בצה"ל שפותחה ע"י סמח"ט החטיבה בבה"ד  2

 יבציה(. ודמות, ) שמקפלת בתוכה את תחושת יעוד , ערכיות, התנסות, ומוט
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ת גם ברתימת ללחימה, כאשר המוכנות אינה מספיקה. מכאן שההדרכה עוסק

אמונה המפקדים האיכותיים להמשך שרות מתוך שליחות, מסירות, מחויבות, 

 הובלה ותרומה לקהילה. רצון לבצדקת הדרך ו

 

שהם הבסיס לחוזקו  ערכים מודל יהלום מדגיש כי יש להקנות למפקדים - ערכיות

הזכויות הכלולות באתיקה המקצועית אינן באות כתחליף והחובות של צה"ל. 

לזכויות המוטלות על חבר במקצוע נתון בתוקף היותו אדם, אלא כהשלמה וובות לח

הן אמורות להיות תוספת להתנהגותו כאדם, ובשום פנים אינן אמורות לסתור  להן.

)רונן  3אותן.  איש המקצוע הוא אדם שמומחיותו מטילה עליו אחריות מיוחדת.

כל מפקד וחייל ם סותרים. ערכים ונורמת לחימה משלימים זה את זה ואינ( 1999

בשדה  אחראי למעשיו שלו בלחימה גם אם הוא פטור מאחריות כוללת למלחמה.

והוא הדין עם העומד מולו : גם הוא אדם,  ,הקרב אין החייל מפסיק להיות אדם

מקום מרכזי בעיצוב רוח צה"ל, לאור  ייצור בעל תכליות ולא אובייקט בלבד.

ים. המפקד הוא הפרשן, המיישם, נותן הדוגמה הערכים המוצהרים , שמור למפקד

האישית והסמכות. המפקד המצטיין הוא גם מקור השראה , וגורם מעצב ערכי 

 לפקודיו. 

 

כאמור, חמשת המישורים במודל מרכיבים את דמות המפקד הרצויה בחטיבה 

י עקרונות ניהול ומנהיגות בסיסיים: האחד הנו נומישורים אלו מושתתים על ש

תפיסה אחר מצוינות ללא התפשרות והשני שימוש באפקט פיגמליון כרדיפה 

 וכשיטת ניהול.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
אדם הוא רופא לא רק משום שקנה לו מיומנות באנטומיה ובפיסיולוגיה של הגוף האנושי, אלא גם משום שמוטלת עליו  3

האחריות לרפא. מפקד צבאי מקצועי הוא כזה לא רק משום שהוא מטיב מאחרים להפעיל טנק , אלא גם בעיקר ומשום שהוא 

 ( 1999) רונן, ר למומחיות היא הרכיב הבסיסי של "המקצוע".  מחויב להגן על ביטחון החברה. האחריות מעב
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  מטוב למצוין -גלגל התנופה

מאמינים שהחטיבה יכולה לשפר במידה ניכרת את ביצועיה ולהיעשות בחטיבה 

 לחטיבה מצוינת, המובילה את מערך החי"ר בפרט ואת צה"ל בכלל.

בה כבר  תפועלהחטיבה סק הליבה והעובדה שעזה היא עהלחימה בהעובדה ש

ביותר  ההטובהחטיבה היא למעלה משלוש שנים אין בהם להבטיח בהכרח ש

התמיד בשימוש ל. על מנת להבטיח מצוינות לאורך זמן והובלה יש בתחום זה

מורכבים מאוסף פריטים : תחקיר, ארגון לומד, שיטתיות, ה במאיצי מצוינות

בחטיבה לא מיחסים את (. 2000)קולינס, ת, יוזמה וכו'.אישיחניכה, בקרה, דוגמא 

 ההבנה היא כי  .ההישגים לגורמים מחוץ לחטיבה אלא, דוגלים בביקורת עצמית

, אלא צריך אין ביכולתה לבצע התמרה מטוב למצוין -אסטרטגיה של 'זבנג וגמרנו'

 .מצוינות מתמדת יםהמייצר יםמתמשכ תהליכים

צנועה, שקטה, מאופקת, נחושה, בעלת  תש מנהיגומודל המנהיגות בחטיבה מדגי

 .הכוח רצון ושאפתנות בראש ובראשונה להשמת מטרות הארגון ולא כלפי עצמ

גדולתו של מפקד היא היכולת שלו להכפיף את צרכיו האגואיסטיים, לשאיפה 

לשם כך  ,האדירה של בניית משהו גדול יותר ובר קיימא לטובת הדור הבא

  .חריצותו גות, התבוננות פנימית, התפתחות אישית מודעתלההמפקדים נדרשים 

  יגמליון מתגייס לגבעתי .פ

פגימליוני מתייחס להעברת מסרים גלויים ומשתמעים, של צפיות  תסגנון מנהיגו

והציפיות  מפקדיםהאמונה ב 4(.denE,1990) מפקד לפקודיוביצוע גבוהות מה

 מפקדיםית והתלהבותם של האת הערכתם העצמ גביריםצוע טוב, מיהגבוהות לב

מושפעת  פקודיהםנהלים לפקדים ומהדרך בה מתנהגים מ למלא את הציפיות.

אם ציפיותיו ו טוב במיוחדביצוע יהיה גבוהות ה פקדמציפיותיהם. אם ציפיות המ

על מנת לשפר את  שיטה זומפקדי החטיבה משתמשים ב ביצוע יהיה ירוד.נמוכות ה

חטיבה את התופעה של "נבואה המגשימה את . אנו מלמדים בפקודיהםביצוע 

עצמה" ובאמצעות תמיכה בפקודים, עידוד פעילות גומלין, הדגשת יעדים, ועזרה 

 בבצוע מיישמים את אפקט פיגמלין.

 

                                                 
.  מסור לאמונתו, הוא היה מאושר רק בחברת פסליו אותם ייצר. פיגמליון ygmalionPשבאי קפריסין חי פסל ושמו  mathusA ב  4

חשו לאלהותה של היה חדור שנאת אדם, בשל שאט הנפש אותה הרגיש נוכח התנהגותן של הפרופואטידות  )צעירות שהתכ

פיגמליון היה מעריץ נלהב של אפרודיטה. קרה דבר והוא יצר פסל שנהב של אישה  אפרודיטה ובסופו של דבר הן הפכו לאבנים(.

בעלת יופי יוצא דופן. הוא התאהב ביצירתו. אך אויה! הפסל הקר לא החזיר לו אהבה. סבלו הרב נגע לליבה של אפרודיטה ויום 

 בדרך פלאית התעורר לחיים.  -הרגיש פיגמליון שנשיקותיו נענות. הפסל אחד בחבקו את הפסל,
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 יסת ההדרכהתפ .2

ההדרכה במודל  יהלום מבוססת על  הסתכלות מערכתית ועל רצף הכשרתי  פיסתת

 לתמונה שלמה.  נרקםשכל מרכיב מהווה חלק בפאזל כאשר 

על ההנחה שפיתוח המפקדים נשזר לאורך כל הפעילות השוטפת של  מודל  מבוססה

פעילויות ההדרכה אולם, . והדוגמא האישית החטיבה דרך העשייה היומיומית

מהוות צמתים מרכזיות בהם המשתתפים נפגשים עם הנדבכים השונים במודל  

   .פורמאליבאופן 

, הכשרה תוך כדי תפקיד -OJTל הן פעילויות מרבית תוכניות ההכשרה במוד

 בהרכפי שיו כשהרציונאל העומד בפני תפיסה זו נובע מייחודיות ההכשרה בצה"ל

 .להלן

ולהכשרה באקדמיות צבאיות הכשרה הארוכה באזרחות לבניגוד לרכישת מקצוע ו

במסגרת בניין הכוח  ה"להכשרה הפורמאלית בצטרום התפקיד בצבאות אחרים, ה

 המקנה להם ,6מאופיינים בצמיחה מהשטחהמפקדים בצה"ל  .5קצרה יחסיתעדיין 

 , מתוך חוויה והתנסות אישית.צרכיוהבנה של החייל ווקרבי ופיקודי קודם ניסיון 

אינם מאפשרים העברה מיטבית בהכשרה משכי הקורסים הקצרים  ,יחד עם זאת

החשיבות הגוברת של ומכאן  זוטרותהפיקוד השל ידע צבאי תיאורטי ועיוני לדרגות 

 הכשרה תוך כדי תפקיד.

ההכשרה השונות בכל יחידות השדה  כות החוסרים הגדולים של מערלמעשה אחד 

קל ונגיש יותר לבצע הכשרות במהלך וזאת מכיוון ש היא ההכשרה במהלך התפקיד

. חטיבת גבעתי הציבה לעצמה אתגר קורסים או במעברים בין פעילויות וסמכויות

 On Job Training  . 7יות ההכשרה גם בתוך התפקיד  המשכביישום 

 

                                                 
למעשה, בצבא ישנו מרכיב חשוב נוסף שאינו קיים באזרחות והוא האימונים.  חייל שסיים הכשרתו והוסמך לבצע  5

ם אלו מקצוע ותפקיד צבאי, בדרך כלל אינו מתמודד עם האתגרים הקשים ביותר שלשמם הוכשר, מכיוון שאתגרי

 נחשפים בעיקר במלחמה. לכן, בצבא ישנו צורך בתהליך מרכזי נוסף שיאפשר שימור הידע שנרכש בפרק ההכשרה,

 (. 2004) תפיסת הניהול של זרוע היבשה ,לכך נועדו האימונים. ולאורך זמן 

 
ה הכיוון הכללי ונראה כי ז למעשה הכשרת מפקדי הפלוגות כיום מתבצעת בחלקה באופן זה במכללה לפיקוד טקטי 6

 . אליו הצבא מתקדם

 
7  OJT מצב למידה שמתבצע תוך כדי מצב העבודה ולרוב במקום העבודה, בשיטות שונות. החניכים לומדים  ינוה

משותפי תפקיד שלהם כמו מדריך, מפקד או ממונה בעל ניסיון מקצועי. הלמידה עשויה להתרחש ע"י צפייה, 

מטמיעים ניסיון שנצבר תוך כדאי התפקיד קרי תהליך  OJTוב. באמצעות יקוי, התנסות וקבלת משחבהשתלמות, 

 )אלגרנטי(.שיפור מתמיד באמצעות הדרכה, הפקת לקחים והטמעת ניסיון שנרכש. 
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בסביבה הארגונית הצבאית מופרדת האחריות והסמכות בין האחראיים לבניין 

מסגרות הכוח ביבשה לבין האחראיים ובעלי הסמכות להפעיל כוחות אלה. 

 ההכשרה הפורמאליות משקיעות מאמץ רב בהתאמת ההכשרה לצורכי השעה

 אולם, עדין קיים פער.ולמערכות המבצעיות 

OJT של הידע הנרכש לצורכי התפקיד בפועל  תמאפשר רלוונטיות מקסימאלי

ולמעשה מונע את המשפט המפורסם: "תשכחו כל מה שלמדתם בהכשרה", מכיוון 

שממלאים את התפקידים  פקדיםשהלמידה מתבצעת בסביבת היחידה בשטח עם מ

תגובה ולמידה מתמשכת במסגרת החטיבה מאפשר  OJTהשונים במצב אמת. 

  וזיהוי צרכים. אירועיםהתרחשות סמוך  למהירה הדרכתית 

ההדרכה נועדה לשרת את  .ההדרכה אינה פונקצית מטרהבחטיבה מבינים כי 

, האויב,הבנה זו הכרחית בלחימה בטרור כאשר למידת המצב  הפעילות המבצעית.

תפיסה זו  חה.האיומים והשינויים והתאמה מתמשכת הנם בסיס הכרחי להצל

וזאת באמצעות  8מקפלת בתוכה את החשיבות של אפקטיביות ומועילות ההדרכה

מכוונות לצרכים המבצעיים. תפיסת ההכשרה בחטיבה דוגלת כי ההכשרה צריכה 

 להיות מותאמת כמה שיותר לצרכים, לחסרים ולאתגרים של המפקדים בשטח.

י בחטיבה ומיפוי צרכי חלקי לצורך זה ניתן באמצעות פיתוח ידע שיטת מענה

  9הדרכה, לאורם נבנים תהליכי הדרכה.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
 מועילות ההדרכהלבין (  fficiencyE ) יעילות ההדרכהכאשר עוסקים בהדרכה חשוב להבחין בין  8

(Effectiveness).  של משאבי הלמידה  ית בתהליך הפקת המרב מן הלמידה. מיצוי אופטימאליעילות ההדרכה עוסק

באמצעות קביעה מסודרת ומקצועית של תהליכי הדרכה, מיונו והכשרתו של סגל ההדרכה, יצירת רצף והמשכיות בין 

ברלוונטיות פרקי ההכשרה, שיטות הוראה, תשתית הדרכתית וכדומה. המועילות עוסקת במבחן התוצאה, קרי, 

.  על מנת שההדרכה תהא מועילה חייבים לקיים תהליכים רציפים המבצעי ושיפורו דרכה והשפעתה על הביצועהה

 (.2003)אלגרנטי(,)שמיר  ומתמידים של מיפוי צרכים ואבחון יחידות לאורם יקבעו נושאי ההדרכה.

 
מחקר אשר מאפיין  -"ע " במסגרת זו נעשו בחטיבה שני מחקרים מרכזיים : " המלחמה של הפיקוד הזוטר באזח 9

בלחימה בעימות המוגבל, ומחקר "נשימה ארוכה" אשר בוחן את התמודדות  םאת אתגרי הפיקוד העכשוויי

 המפקדים עם יצירת אורך נשימה בקרב הלוחמים.  
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 יון והערכה מתפיסת  .3

מחייבת מערכת מיון והערכת מפקדים מותאמת  ",הצלחה של "מודל יהלום

 ותומכת.  

סביבה דינאמית שבה משימות החטיבה והאיומים משתנים חטיבת גבעתי פועלת ב

תהליכי פיתוח מכאן שאיכות כ"א מתחזקת ובסביבה זו החשיבות של  .באופן תדיר

והערכה. אנו  ןכוללים השקעה רבה בתהליכי מיובחטיבה המשאב האנושי 

כבסיס ליכולת  "ו"מה איכותי מפקדי החטיבהאנו רוצים כ"מי" מסתכלים על 

אנו מחפשים מפקדים המונעים מעצמם הודות לדחף הסתגלות ומצוינות חטיבתית. 

בבסיס תפיסת המיון עומדת  וצאות הטובות ביותר.פנימי שלהם לייצר את הת

. נסיעה באוטובוסתפיסה זו שניתן להסבירה טוב יותר באמצעות מטאפורה של 

לאן עוד לפניי השאלה האוטובוס מ מי עולה ומי יורד"בנסיעה זו אנו שואלים 

דברים את ה הללו יעשו -אם נבחר באנשים הנכוניםהנחת המוצא הנה ש ". לנסוע!

הנכונים הם הנכס החשוב  מפקדיםה ם ויפיקו את התוצאות הטובות ביותר.נכוניה

כשאתה בספק אל תאייש תפקיד, " כלל דוגלים בבשיבוץ המפקדים  .ביותר שלנו

כשאתה חש בצורך לנהל מישהו מקרוב, " ובכלל נוסף לא פחות חשוב "המשך לחפש

כל מה שביכולתנו עושים אנו (. 2000) קולינס,. "הרי שעשית טעות בבחירת האיש

ובטרם אנו  ,שלנו במשך זמן רבאותם המפקדים בחטיבה  כדי להחזיק ולטפח את

 .תםמאמץ רב בחניכ מפקדים אנו משקיעים גורל ורצים ח

מושפעת מהיכולות והפוטנציאל בחטיבה  פקדיםכי איכות הממוצא הנה הת הנח

בשלבים של תהליכי המיון עוד רבה החשיבות מכאן ההבסיסי של המפקדים ו

בתהליך שיטתי ורציף  יםמתבצעבחטיבה המיון לפיקוד  כיתהליהמוקדמים. 

הטירונים מוערכים בשלבים ו שב בבסיס האימונים של החטיבה כבר יםומתחיל

  ומסומנים לפיקוד במסגרת "מסלול כוכבים".הראשונים בהכשרתם 

פלוגות המתבצעים על ידי מפקדי מ"כים וקצינים לקורסי  מיוןתהליכי ה למעשה

 10בבא"ח ובחטיבה ומכאן שעסקנו בפיתוח מיומנויות מיון בקרב מפקדי הפלוגות.

למערכת תכנון  . כמידע 1לשתי מטרות מרכזיות: תהליכי הערכה בחטיבה משמשים 

 י יצועבשיפור בלצורכי  .  2ץ עתידי ; ו, קידום ושיבוןמשאבי אנוש לצורך מיו

 פקדים.מפיתוח של הוקרי לצמיחה למידה  המפקדים
                                                 

התקיים כנס חטיבתי בנושא מיון  לקורס מ"כים וקצינים שבו השתתפו מפקדי הפלוגות ומפקדי   19/11/03ב  10

הגדודים. מטרת הכנס היתה לחשוף את מפקדי החטיבה לתחום המיון וההערכה , להטמיע מודל מיון אחיד ולספק 

 כלים מקצועיים שיסייעו במיון החיילים המתאימים לפיקוד(. 
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ים וכוללים כלים מקיפניים וכוללתהליכי ההערכה המרכזיים בחטיבה הנם 

כוללת  הערכת מפקדים פקודים.והערכת  ; עמיתיםחוות דעת  ; מפקדיםלהערכת 

 מילוי חוות דעת של המג"דים על המ"פים ושל המ"פים על המ"מים באופן עתי.

פותח בהתאם למודל המנהיגות החטיבתית ולמדדים שמפקדי טופס חוות הדעת 

מועבר  -עמיתים(חוות דעת ) סוציומטרי קציניםהחטיבה בחרו כחשובים ביותר.  

כלי נוסף אשר  -הערכת כפיפים  .בכל יחידות השדה אחת לשנהבחטיבה כמו 

הנו שאלון  T4. שאלון 4Tוייחודי לחטיבת  גבעתי הנו שאלון משלים את התמונה 

חוסן יחידה אשר מועבר ללוחמים אחת לשנה ע"י משרד פסיכולוגיה במסגרת 

הכולל גם אבחון איכותני באמצעות שיחות חתך וראיונות.  ,אבחון כולל לדרג זה

כלי זה משמש לצורכי שיפור אולם,  השאלון כולל פרטים של הערכת מפקדים

 ואינו בעל אוריינטציה הערכתית.ולמידה בביצועים 
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 יאור פעילויות ההדרכה  במישורים השונים ת

על מנת יתוארו פעילויות ההדרכה המופיעות במודל והרציונאל העומד מאחוריהם 

התיאור יהיה תמציתי מכיוון שהפעילויות שהנן  להבהיר את התמונה כולה.

אין כוונה להעמיק בתיאור מהלך  11מעניינות בפני עצמן אינן נושא המאמר.

ני הפעילויות, אלא בעיקר להציג את הרציונאל העומד בבסיסן הפעילויות או בתכ

מ"ח;  ואוריינטציה פרטנית לכל פעילות. הפעילויות יתוארו על פי חלוקה לדרגים:

 מ"כ ; מ"מ ;  סמ"פ ; מ"פ. 

 מפקד חוליה 

 תפיסת ההכשרה בארגון בונה כוח כבא"ח גבעתי, מושתתת על -מסלול כוכבים   

יתוח וטיפוח ההון האנושי בשלביה הראשונים של הנחת יסוד הגורסת כי פ

ההכשרה, הנו בעל חשיבות רבה וייחודית בהשפעה על המוטיבציות, העמדות 

"מסלול כוכבים" הנו  12והיכולות של הטירונים בהמשך שרותם בחטיבת גבעתי.

  .מסלול לפיתוח פיקודי )של חיילים( במהלך ההכשרה

גלויות לצד מטרות סמויות שחשיבותן מטרות "מסלול כוכבים" כוללות מטרות 

יצירת מוכנות  כללו: המטרות הגלויותעקיפה אומנם אך חשובה במידה זהה. 

פיתוח תחושת מסוגלות מקצועית ; מנטאלית של הפרט במעבר מחייל למפקד

הגברת ; פיתוח תפיסה ערכית; כיתה \ופיקודית של החייל לפיקוד על החוליה 

ושת המחויבות האישית להמשך מסלול פיקודי חיזוק תח ;המוטיבציה לפיקוד

 מיצוי מיטבי של אוכלוסיית מאותרי הפיקוד מראשית ההכשרה.   ;הבחטיב

: העברת מסר פעיל מטעם החטיבה והבא"ח של שייכות כללו המטרות הסמויות

פיתוחו ו"שידרוגו" של ; אוכלוסיית מפקדי החוליות לקבוצת מאותרים איכותית

שיתופם הפעיל של מפקדי החייל: המ"כ והמ"מ בפיתוח  ;תפקיד מפקד החוליה

וכמטרת על: יצירת שינוי תרבותי ממעלה שנייה, במערכת  ;חייליהם למצוינות

ההכשרה בבא"ח ובפלוגות הטירונים והא.מ אשר מתאפיין בהשקעה וקידום 

 למצוינות ופיתוח הטובים למצוינים.

                                                 
מעבר לפעילויות המתוארות קיימים מופעי למידה רבים נוספים ברמות הגדודים שאינם מופיעים במודל. המופעים  11

 ופו במודל הם מופעי ההכשרה המרכזיים המתוכללים ברמה החטיבתית בלבד.שמ

 

 להרחבה ראה תיק יסוד מסלול כוכבים בא"ח גבעתי. 12
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ים: ראשית, תהליך האיתור "מסלול כוכבים" בנוי משלושה מעגלי פעילות עיקרי

ומיון החיילים המתאימים לקורס מפקדי חוליות ואשר מועמדים ל"מסלול 

כוכבים", שנית, קורס מפקדי החוליות וסיכום ביניים של החיילים המתאימים 

למסלול ושלישית, פעילויות לפיתוח החיילים ברמת הבא"ח והתנסויות פיקודיות 

  ברמת הפלוגה.

כולל אימון מקצועי מרוכז לכלל מפקדי החוליות בחתך  שימעגל הפעילות השלי

בא"חי ופעילויות לפיתוח ערכים ומנהיגות, ובהן, יום עיון מנהיגות המשלב -גדודי

המשגות תאורטיות של מנהיגות מהי, שיחות עם מפקדים בכירים ומרצים אורחים, 

סדנא  ;לצד פאנל מפקדים מצטיינים המאפשר לייצר שיח בין החיילים למפקדים

יום ניווט ; לפיתוח מנהיגות בהובלת המ"פ, בשיתוף בית הספר לפיתוח מנהיגות

ותוכנית חד יומית לפיתוח תפיסת אויב והכרת  ;8שדה וכושר קרבי בשיתוף בה"ד 

  גזרת הלחימה החטיבתית, בשיתוף גדודי החטיבה.

 מפקד כיתה  

פר את הצלחת מטרת ההכנה החטיבתית לקורס מ"כים הנה לש -כנה למ"כים ה

המ"כים בבוחן הכניסה לקורס, ובקורס עצמו וגם לתת מענה לתכנים שפחות 

מודגשים בקורס מ"כים. התכנים המועברים הנם בעיקר מקצועיים וכוללים ידע 

ותכני  , התנסות הדרכתיתהכרחי לתפקידם כגון ניווט, פק"לים, נק"לים, כושר גופני

 חינוך. 

עיון מנהיגות לדרג המ"כים נמצא בשלבי פיתוח יום  -יום עיון מנהיגות מ"כים

בשיתוף ביסל"מ. המטרה ביום זה היא בעיקר להקנות למ"כים כלים ומיומנויות 

להתמודדויות הפיקודיות איתן הן נדרשים להתמקד. בפלוגות הותיקות 

התמודדויות אלו מופו על ידי המ"פים במסגרת פורום מ"פים ותיקות ומעוצבים 

 זוק תפקוד המ"כים. כלים נוספים לחי

 פקד מחלקהמ

חודשים למ"מים  3ההשתלמות מבוצעת אחת ל  -השתלמות מ"מים ותיקות 

ימים מלאים   3ההשתלמות מועברת לאורך לפלוגות הותיקות.  1המגיעים מבה"ד 

למעשה ההשתלמות בחלקה בבסיס מפח"ט החטיבה בשדה תימן ובחלקה באזח"ע. 

ת הצנחנים במשותף עם חטיבת הנח"ל בחטיבמבוססת על השתלמות המבוצעת 

.  מטרת גבעתיסיטואציה הייחודית של תוך התאמתה ל ,מזה מספר מחזורים

היחסים הרצויים בין את ברר לבכניסה חלקה לתפקיד ולסייע ההשתלמות הנה 

התפיסה המנחה בעיצוב ההשתלמות הינה   מ"מ לחיילים ותיקים בפלוגה ייעודית.

התמודדות מול חיילים עיקרי של המ"מ הנו הוהחברתי ה ליאמנטשהקושי ה
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שבה ההיררכיות  קיימת ומתפקדתוזאת במסגרת וותיקים בגיל ובמעמד, 

ובהתאם  (2004.)פקר רינת הפורמאליות והבלתי פורמאליות לא תמיד תואמות

  במישור זה.  תמקדתההשתלמות מ

 

 גן מפקד פלוגהס

ים הנה השתלמות שתלמות קצינים ממשיכה -השתלמות קצינים ממשיכים 

המיועדת למעשה לקצינים לאחר תפקיד מ"מ, המיועדים לתפקיד סמ"פ ולקצינים 

  , אחת לחציון.מבוצעת מזה שנתיים בחטיבהבתפקיד סמ"פ בפועל. ההשתלמות 

להמשך שרות בחטיבה באמצעות חיזוק הקצינים מטרת השתלמות הנה לרתום את 

וגיבוש בין הקצינים וטיפוח  והעלאת גאווה ומורשת חטיבתית, העמקת הכרות

ופיתוח הקצינים. תכני ההשתלמות כוללים הרצאות על הלחימה בגזרת אזח"ע, ימי 

, פגישות עם מפקדים קודמים של חטיבת גבעתי םכיף ותרבות, ביקור במוזיאוני

  וכדומה.

מעבר להשתלמויות קצינים ממשיכים הממוקדת בדרג  - השתלמויות מקצועיות

יות הכשרה נוספות אשר מותאמות לתפקידי סגנים באופן כללי. סמ"פ ישנן פעילו

במסגרת ימי כשירות מקצועיים חודשיים הסגנים עוברים השתלמויות שמטרתן 

הקניית ידי מקצועי בתחומים שונים כגון : השתלמות תחקיר, השתלמות נהיגה 

מקצועית, השתלמות לוגיסטיקה ועוד. ההשתלמויות עוסקות הן בפרקטיקה והן 

בהרחבת התיאוריה בתחום. בנוסף לכנסים המקצועיים הועבר גם לדרג הסמ"פ יום 

בנוסף, עם  עיון בנושא מוסר בלחימה בדומה ליום שהועבר למ"פ ולמ"מים בחטיבה.

כניסתו לתפקיד, כל קצין בתפקיד סגן בחטיבה נשלח ל"קורס סגנים"  צה"לי בו 

ת קורס צה"לי זה הנה הקניית הוא מוכשר כקצין בטיחות 'נוסף על תפקידו'. מטר

 מקצועיות בתחום הבטיחות ובתפקיד הסגן באופן כללי. 

 

 פקד פלוגהמ

 כנסי מ"פים וימי כשירות 

כנסים מקצועיים. הכנסים האחרונים עסקו ינו מופע מרכזי נוסף לדרג המ"פים ה

 בנושאים מקצועיים שוטפים לדרג המ"פים,  כגון : שגרה מבצעית, השתלמות 

ותכנים מקצועיים ורבנית  הצגת תחקירי אירועים משמעותיים בחטיבה אלחימה 

מעבר לכנסים שעסקו במקצועיות בנושא נוהל הקרב והוצאות משימות מבצעיות. 

גם כנסים בהתאם לצרכים שהתעוררו בחטיבה כגון : מתוכננים ומבוצעים 
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'. כנסים , תקשורת ולחימה וכו התנתקות התמודדות עם אירועים עם נפגעים ושכול,

 13באופן שוטף לפחות אחת לשנה.  העוסקים במוסר בלחימה מבוצעים

 

בנוסף לכנסים שמטרתם למידה , אחת למספר חודשים מבוצע יום כשירות לדרג 

הפגתית של שבירת שגרה , גיבוש וכיף צד תכנים מקצועיים או המ"פ שכולל פעילות 

ידי גדוד אחר בתמיכת ימי הכשרות מעוצבים ומגובשים כל פעם על השערתיים. 

, למ"פים )יום בבריכה, טיול ממ"פיםפעילויות כיף  החטיבה. הימים כוללים

במ"פים קרטינג, פיינטבול, קריוקי וכו' ( ומטרתם לרתום את המ"פים, להשקיע 

והרעות בין המפקדים, ולשדר מסר של מעבר לפן המקצועי , להגביר את הגיבוש 

 . חשיבות הטיפול ברווחת כל הדרגים

 פורום מ"פים ותיקות  

למרות שהמ"פים נפגשים לעיתים יומית במסגרת הגדוד, בדר"כ לאור 

 אין זמן איכות ללמידה והפריה הדדית.  של הפעילות  האינטנסיביות 

קבלת החלטות משותפות לגבי נהלים  מ"פים ותיקות הנה  מטרתה פורום

 וסיעור מוחות  להתייעצותמסגרת קיום  ,חטיבתיים לפלוגה ייעודית בנושאים שונים

 והעמקת הבנת תופעות בפלוגה ייעודית. 

ע"י מ"פים מגדוד מעוצב כל מפגש חודשיים, כאשר  -הפורום מתכנס אחת לחודש

 בסיוע המג"ד ופסיכולוגית ארגונית סביב נושאים שונים.   אחר

תמונת מצב בפלוגות, הצגת הצגת הנושא , הכולל  באופן דומההמפגשים נבנים 

 דילמות, וקביעת עקרונות מנחים חטיבתיים.את העל

המקראה כוללת חלק בהכנתה. לוקחים מ"פים הש  קראהמחולקת מבכל מפגש 

 מאמרים המאפשרים להעמיק את ההבנה בנושאים הנידונים. 

למעשה הנושאים הנלמדים בפורום נבחרים במשותף עם המ"פים, כאשר המפגש 

וגה ותיקה , המפגש השני בתפקיד המ"כ,  ותיקים בפל -הראשון עסק ביחסי צעירים

המפגש השלישי בסגירת נהלים חטיבתיים בנושא צעירים ותיקים, המפגש הרביעי 

יעסוק בהזנת הפלוגות הותיקות. המפגשים הבאים המתוכננים יעסקו ב: שגרה 

התמודדות , תפיסת תפקיד מ"פ וניהול קונפליקטים, חניכה, פיתוח כ"אמבצעית, 

ועוד. בעקבות המפגשים הראשונים גם נכתבו  ת"ש,טיפול ב עם אורך נשימה

ותיקים, נכתבה חוברת כניסה לתפקיד מ"פ  -עיריםנושא צעקרונות חטיבתיים ב

                                                 
וכלל מ"פים ומ"מים בחטיבה.  מטרת  06/05/04יום העיון האחרון בתחום המוסר התקיים ב 13

ל חשיבות הערכים יום העיון היתה ליצור הזדהות עם מסמך רוח צה"ל, להגביר את ההבנה ש
במסגרת תפקיד המפקד ובביצוע המשימה ולהציע דרכם להנחיל ולהטמיע ערכים בקרב 

הלוחמים. יום העיון כלל פתיחה של מפקד החטיבה, הרצאה מפי האלוף ישי בר בנושא ערכי 
צה"ל בדגש על כבוד האדם, הרצאה מפי סגן מפקד החטיבה בנושא הטמעת רוח צה"ל ביחידות, 

 וצות ולמידה מאירועים שהתקיימו בגדודיםעבודה בקב
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ותיקה וגובשו תוכניות הכשרה לחיזוק תפקוד המ"כים ברמה הפלוגתית, הגדודית 

 ומשיגים את מטרתם.והחטיבתית. ניכר כי המפגשים תורמים למשתתפים 
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