
מנהיגות
ברגעים של אמת
ניהוג, ניהול ופיקוד – בשגרה ובעתות מבחן 

יום טוב סמיה



Leadership in Moments of Truth
Yom Tov Samia

מנהיגות ברגעים של אמת
יום טוב סמיה

עורכים ראשיים: קונטנטו דה סמריק - הוצאה לאור בינלאומית

עורך ספרותי: גרשון גירון

עורך לשוני: תומר לויסמן

עיצוב פנים הספר: ליליה לב ארי

עיצוב עטיפה: בנג'י הרשקוביץ 

2014 © כל הזכויות שמורות ליום טוב סמיה

 Contento de Semrik 2014 © כל הזכויות הכלליות שמורות להוצאה לאור בינלאומית

ולמחבר

איסרליש 22 תל-אביב 67014

www.bookpublish.co.il

אין להעתיק ספר זה או חלק ממנו וכן לאחסן בבנק נתונים או להעביר בשירותים מקוונים, 

לשכפל, לעבד או לתרגם בכתב, ללא אישור בכתב מהמו"ל

מסת"ב: 978-965-550-356-2 

דאנאקוד: 488-161

נדפס בישראל תשע"ד 2014

Printed in Israel



Contento de Semrik

מנהיגות
ברגעים של אמת

יום טוב סמיה

על הפיכת יחידים ליחידה
על אתגרי המנהיגות והניהול בחברה ובצבא
מבוסס על מחקר אמפירי ארוך טווח ומשולב

על ניסיונם המצטבר של עשרות מנהיגים, מנהלים ומפקדים, ועל ניסיון חיי





לאמא ולאבא - שורשיי
לאח שחסר ולאח הנוכח ודומם
לילדיי - מאור עיניי ושמחת חיי



תוכן עניינים:
15 ...................................................................................................... תודות
17 ............................................................................................ דבר המערכת
19 .......................................................................................... הקדמת המחבר

חלק א - הרקע העיוני, המחקר, התיאוריה והמודלים המוצעים
המעיינות ונהר חיי......................................................................................... 27
28 ........................................................................................ לגדול בסיר לחץ
מורה טובה – מורה לחיים............................................................................ 33
מי חייב למי, החייל לצבא, או הצבא לחייל?..................................................... 34
37 ............................................................................................ אפקט הפרפר
38 ............................................................................... מפקד גדוד כפול ארבע 
41 ............................................................................. מפקד חטיבה כפול שלוש
מפקד אוגדה כפול שלוש.............................................................................. 42
חבר במטה הכללי....................................................................................... 45
48 ................................................................................... ממלחמה לא בורחים
פוליטיזציה עליך, צה"ל............................................................................... 49
50 ............................................................. שחרור מצה"ל ונחיתה רכה באזרחות
51 ..................................................... דע מאין באת - שם בדיוק מצפים לתמיכתך
להתחיל מחדש........................................................................................... 52

שער 1. רקע עיוני
57 ......................................................................... הארגון, הפרט ומה שביניהם 
61 ........................................ הנחות המחקר, השערות תאורטיות והערכות אישיות 
שאלות המחקר, סוגיות בספר, ונקודות למחשבה .............................................. 63
הקבוצה הבסיסית והאקלים הארגוני – היכרות ראשונה...................................... 65
66 ..................................................................... תרבות הארגון ואקלים הארגון 
על הארגון: סביבה...................................................................................... 70
71 ........................................................................................... סביבת הארגון
72 ........................................................................ הסביבה הארגונית ומאפייניה
הארגון..................................................................................................... 75
יחידות השדה בצה"ל: ארגון כפוי, תועלת, או נורמטיבי? ................................... 78
תרבות הארגון, תרבות ארגונית .................................................................... 79
80 ............................................................. הרבדים והמרכיבים בתרבות הארגון 



82 ................................................... נורמטיביות, אתיקה ארגונית ואתיקה צבאית 
אתיקה מקצועית - צבאית וביטחונית............................................................... 84
84 ................................................. אתיקה בצה"ל – הקוד האתי ומסמך רוח צה"ל
אתיקה במשטרת ישראל .............................................................................. 86
86 ..................................................................................... הקוד האתי בשב"כ
89 ................................................................ אתיקה ב CIA ועיקר ערכי הארגון
89 ..........................................................................................  Core Values
90 ................................................................................. מה צופנים פני עתיד? 
הקבוצה בארגון.......................................................................................... 90
91 ..................................................................................... הקבוצה הראשונית
קבוצות שונות כתשתית לתת-תרבות, ולאקלים הארגוני ..................................... 92
הגדרת הקבוצה הבסיסית בארגון הצבאי ובארגון האזרחי.................................... 94
95 ..................................................................................... לכידות והתפוררות
97 ........................................................................................ האקלים הארגוני
98 ............................................................................ השפעות האקלים הארגוני
99 ................................................................ בין תרבות ארגונית לאקלים ארגוני
הפרט..................................................................................................... 101
102 ............................................................................................... אמון הדדי
הניעת אנשים........................................................................................... 103
105 ............................................................................. סיכום ומבט אל ההמשך

שער 2. פירמידת האקלים הארגוני הנורמטיבי
מבוא............................................................................................................ 113
118 .................................. פרק 1. האמת כאבן פינה לתשתית האקלימית הראויה
124 ...................................... פרק 2. מודל פירמידת האקלים הארגוני הנורמטיבי
128 .................................................................................. פרק 3. סביבת הארגון
133 ................................. פרק 4. זילות האידאולוגיה וערך השמירה על המולדת
137 ....................... פרק 5. תוצאות השאלה המרכזית במחקר - תמצית והשלכות 
140 ....................................... פרק 6. בסיס הפירמידה – כבודו העצמי של האדם
148 ....................................... פרק 7. המנהיג שבראש הפירמידה ובראש הארגון
149 ............................................................... פרק 8. עוגן 1: הפורמליות בארגון
150 ........................................................................................ טקסים רשמיים
151 ................................................................ מסדרי השגרה בקבוצה הבסיסית 
גבולות הסמכות והאחריות.......................................................................... 152
152 .............................................................................. הגדרת מדדים להצלחה



משמעת.................................................................................................. 153
155 ............................................................................ על משמעת ושיקול דעת
סיכום סוגיית המשמעת ............................................................................. 157
158 ................ סיכום; חובות העוגן הפורמלי בפירמידת האקלים הארגוני הנורמטיבי 

פרק 9. עוגן 2: האמון ההדדי בין הפרטים ................................................... 159
164 ......................................... פרק 10. עוגן 3: לכידות, התפוררות וגאוות היחידה
לכידות................................................................................................... 165
166 ............................................................................................. התפוררות 
חלוקה לתת-קבוצות: מציאות ומדיניות מומלצת.............................................. 167
מדיניות מומלצת במסגרות הבסיסיות............................................................ 170
171 .................... תחומים מומלצים לשוויון בנטל – ללא הבחנה בין ותיקים לצעירים
תחומים שבהם ניתן לעשות הבחנה מפוקחת בין ותיקים וצעירים........................ 172
גאוות יחידה וגאוות הפירמה....................................................................... 172

176 .......... פרק 11. עוגן 4: התנהגויות בלתי פורמליות וריטואלים בקבוצה הבסיסית בארגון
176 .......................................................... פעילות בלתי פורמלית ביחידה צבאית
178 .............................................................. סקירת הריטואלים ביחידות השדה 
182 ................................................................. ריטואלים בולטים בצבא ארה"ב 

פרק 12. הפסיכולוגיה של הריטואלים ומודל הסולמות והמגלשות................. 185
הצורך של הקבוצה במנהגים ...................................................................... 185
התפתחות הריטואל בקבוצה הבסיסית .......................................................... 186
מאפייני השלבים בהתפתחות הריטואל.......................................................... 188

פרק 13. הקשר בין התנסות אישית קודמת לבין תגובה על אלימות.................... 191
193........ פרק 14. הזיקה בין מודל האקלים הארגוני למסמך רוח צה"ל: הקוד האתי 
האמת כיסוד אקלימי – יסוד על................................................................... 194
בסיס הפירמידה – כבודו העצמי של האדם והחייל........................................... 195
קודקוד הפירמידה – המפקד והמנהל בראש היחידה והארגון ............................. 196
196 ........................................................................ עוגן 1: הפורמליות בארגון 
196 ....................................... עוגן 2: אמון הדדי בין הפרטים ושמירה על חיי אדם 
עוגן 3: הלכידות וגאוות היחידה והפירמה ..................................................... 197
197 .................................................... עוגן 4: פעילות בלתי פורמלית וריטואלים 

שער 3. קודקוד פירמידת האקלים הארגוני הנורמטיבי
חידת המנהיגות ומרכיביה: זכות אדירה – חובה כבדה......................................... 201
פרק 1. על התכונות הנדרשות למנהיג........................................................... 207



213 ................................. פרק 2. ממעיין הסמכות ההייררכית - למעוין ההחלטה

219 ..................................................... פרק 3. המפקד והסוציאליזציה - הִחברות

220 ............................ פרק 4. המפקד, המנהיג - מקור הסמכות והנושא באחריות
220 ......................................................... המפקד והמנהל כמקור קור רוח ואיפוק
המפקד כמחנך וכמלכד............................................................................... 221
223 .................. המפקד והמנהל – והתמודדותם עם דילמת מתן אמון מול וידוא ביצוע

224 ........................................................................ פרק 5. המנהיג כגורם הניעה

240 ............................................. פרק 6. התמודדות המפקד והמנהל עם הסביבה

סיכום .......................................................................................................... 248

חלק ב - ניהוג, ניהול ופיקוד בשדה הפרקטיקה האנושית

שער 4.  על מנהיגות - באימון, בשוטף ובקרב, בעסקים ובחברה  
271 ................................ על מנהיגות - באימון, בשוטף ובקרב, בעסקים ובחברה 

273 ..................................... פרק 1. מלחמת יום-הכיפורים וההתשה ברמת הגולן
שיעור תחת אש........................................................................................ 280

פרק 2. מלחמת הגנרלים - חלק א'................................................................. 283
283 ........................................................................... מלחמת הגנרלים, חלק א'
284 ........................................................................ ה'בית-ספר' שעשה לי רפול
288 ............................................................................... פשיטה על כפר שובא 
290 .............................................................................. ביקורי הפתע של רפול

292 ................................................................. פרק 3. על עקשנות ודבקות בדרך
296 ............................................................... הנקמה הקרה - הניצחון הקטן שלי

297 ................................................................... פרק 4. מפקד פלוגה, מאי 1976
303 .................................................................................. שיעור ממתן וילנאי 
303 ................................................................................. רב, קצין וג'נטלמנים
304 ................................................................... טעות בשיחה עם חיילי הפלוגה 
אסון ה-נ"ד ............................................................................................. 305

פרק 5. איראן וטיול מסביב לעולם................................................................ 307



311 ................................. פרק 6. ממבצע "ליטני", ועד מלחמת "שלום הגליל" 
אימונים ופעולות...................................................................................... 311
312 ........................................................................................ מבצע "מנורה"
תורת הלחימה של דורון רובין..................................................................... 313
314 ....................................................................................... תרגיל "בומבה"
מרכז ארגון הטסה - מאר"ה........................................................................ 315
יחידת יפת"ח........................................................................................... 315
316 .......................................................................................... תרגיל "צייד"
317 ................................................................................... מבצע "איש דמים"
מבצע "מוביל"......................................................................................... 319
329 ................................................ פרק 7. מפקד 931 - מלחמת "שלום הגליל"
332 .............................................................................. מלחמת "שלום הגליל"
338 .......................................................................................... אש כוחותינו 
344 ................................................................................. מלקקים את הפצעים
349 ............................................ פרק 8. מג"ד סאנור – בסיס טירונות והכשרות 
פרק 9. מפקד גדוד צפע 202........................................................................ 353
362 ......................................... פרק 10. צבא המילואים – העוצמה שאחרי החוד
טיפים למפקדים ביחידות המילואים.............................................................. 363
364 .................................................. טיפים למנהל - שעובדיו משרתים במילואים
פרק 11. גבעתי: "סגול שלא יורד במים", "קשה אבל הוגן"........................ 365
פרק 12. עזה – חבית חומר הנפץ והמצת...................................................... 370
370 ..................................................................... האוגדה מוקמת הלכה למעשה
372 ............................................................................... מהפך ביחידת שמשון 
373 .................................................................................. תרגולת "סיר לחץ"
אֹורי אזולאי מקרית שמונה......................................................................... 376
381 ......................................................................... הדיאלוג עם תושבי האזור 
382 .......................................................... קשרים מיוחדים עם תושבי גוש קטיף 
קשרים מיוחדים עם התושבים הפלסטינים ברצועה ......................................... 383
נזיפה בתיק האישי מאלוף הפיקוד................................................................ 384
386 ....................................... מתן וילנאי – קצין, ג'נטלמן, יודע דרך ארץ ושביליה
פרק 13. מפקד עוצבת הגליל........................................................................ 387
387 ......................................................................................... אסון המסוקים
אסון השריפה בסלוקי................................................................................ 388
אסון השייטת........................................................................................... 389
פרק 14. אלוף פיקוד הדרום......................................................................... 391



392 ................................................................ הכנת הפיקוד או היחידה למלחמה
399 .................... Pallywood-פרק 15. מוחמד א-דורה: ההפקה הטובה ביותר ב
עובדות ורקע על המשפחה והמקרה ............................................................. 403
להיתקל בקירות....................................................................................... 405
הריסת הקיר ........................................................................................... 406
תחקיר מפקד וצוות הבדיקה ....................................................................... 407
שלבים עיקריים בתחקיר ........................................................................... 408
הממצאים העיקריים ................................................................................. 409
410 ..................................................................................... השפעות הפרשה 
צוות בדיקה מודל 2013-2012................................................................... 411
פרק 16. מדחת יוסף - קבר יוסף................................................................... 414
415 ..................................................................... אירוע מדחת יוסף בקבר יוסף
המחאה לפני פינוי המתחם ......................................................................... 416
פרק 17. מלחמות הגנרלים, חלק ב'............................................................... 420
420 .......................................................................... פרשת הרפז-אשכנזי-ברק
העובדות ................................................................................................ 423
השאלות מהיבטים מנהיגותיים וערכיים......................................................... 424
425 .......................................................... מה מתרחש ברקע ומתחת לפני המים?
427 ....................................................................... שלושה תסריטים אפשריים 
מצאנו פתרון: נדיח את יום טוב!.................................................................. 432
433 ................................................................ נקודות למחשבה ותהיות פתוחות 
435 .................................................................... פרק 18. פוליטיזציה של הצבא
436 ........................................... סכנות וחסרונות במעבר המידי ממדים לפוליטיקה
437 ....................................................... המלצות לתפקידי 'תחנה אחרונה' במדים
441 ................................................................. פרק 19. המפקד ומשפחת השכול
442 ...................................................... משפחות שכולות ושירות ביחידה קרבית 
443 ............................................... המלצות למפקדים - סיוע למשפחות השכולות 
443 ............................................................... עצות להתמודדות רגישה וחשובה 
446 ...................................................... פרק 20. השירות הצבאי - אקורד הסיום

448 .......................................... חסר לי אח - שיר לזכרו של אלוף משנה נביה מרעי

שער 5. מי פוחד ממי? מאת אלוף במיל' דורון רובין
454 ................................................................ פרק 1. נלחמים - כפי שמתאמנים 



454 ....................................................................... הכנת היעד שעליו מתאמנים
תרגיל שנכשל הוא תרגיל שהצליח............................................................... 455
אש חיה אינה הדבר העיקרי........................................................................ 455
גדוד 202 ומלחמת יום-הכיפורים................................................................. 456
הכנת גדודי החטיבה למלחמה...................................................................... 458
תובנות ומסרים עיקריים............................................................................ 459
מפקד החטיבה צונח באור אדום................................................................... 460
מהלך התרגיל.......................................................................................... 460
למח"ט שלום והחטיבה ממשיכה.................................................................. 461
461 ........................................ החטא ועונשו, או הקלות הבלתי נסבלת של ההקלות
ממלכת ניצול ההזדמנויות........................................................................... 463
פרק 2.  התחקיר, היושרה והמסקנות המוטעות............................................. 465
465 .................................. מתחקרים, טועים בהבחנה, מתקנים - ועושים עוול חדש 
פרק 3.  משימות לעומת המטרה................................................................... 467
מוצב הבופור – הכיבוש המיותר.................................................................. 468
469 ............................................................... ההשתלטות על הספינה "מרמרה" 
471 ...................................................... פרק 4. על חשיבות המבצעים המיוחדים
471 ........................................................................ טיפול בנפגעים בעת לחימה
מי פוחד ממי? על מה ולמה?....................................................................... 472
פיתוח ואימון מפקדים ............................................................................... 473

שער 6. היציאה מהחממה הצבאית אל עולם העסקים האזרחי
481 ............................................. פרק 1. קבוצת ברן, שבעה שותפים – אגו אחד
פרק 2. הטוטו מקדם את הספורט בישראל?.................................................. 483
השחיתות כתרבות ארגונית ........................................................................ 485
487 .................................................................................... "פרויקט העשור" 
492 ................................. תקשורת ישרה והוגנת - עד שמגיעים לרייטינג ולהכנסות
495 .................................................................... הפינאלה בתפקידים ציבוריים 
פרק 3. עצמאי ויזם...................................................................................... 498
498 .................................................................. חמישה דברים צריך יזם נדל"ן: 
499 .......................................................... שחיתות רובד הביניים במכרזי מדינה 
פרק 4. אנרגיה מתחדשת ואלטרנטיבית........................................................ 501
לא טרנד - עידן חדש................................................................................. 503
504 ..............................................................  IC Green Energy הקמת חברת
תחומי ההשקעה המומלצים......................................................................... 504



505 ....................................................... אבני דרך אסטרטגיות לבחינת ההשקעות
האם הנגב יפרח?...................................................................................... 506
הגז הטבעי ומקומו בצעידה לעצמאות אנרגטית................................................ 506
507 .................................................................. פרק 5. המנהיג וסביבתו הקרובה
מנהיגים ומדענים כמייסדי חברות טכנולוגיה................................................... 507
508 ................................................................ המזכיר, העוזר והכלב של השייח'
היועצים המקצועיים.................................................................................. 508
יועצי התדמית, יחסי הציבור, והלוביסטים ..................................................... 509
511 ..................................... פרק 6. המעבר ממדים לניהול עסקי - תרמיל לקחים

שער 7 אחרית דבר
521 ...................................................................... מגה פרשיות-ביש ללא פתרון
522 .............................................................................. השכונה שבה אנו גרים
523 .......................................................... הסוגיות שיעסיקו את מנהיגינו בקרוב 
לא מתרפק על העבר, אבל.......................................................................... 524
525 ..................................................... חוסן פנימי, עקשנות ואמונה בצדקת הדרך
ביבליוגרפיה נבחרת - מקורות בשפה העברית............................................... 526
ביבליוגרפיה נבחרת - מקורות בשפה האנגלית.............................................. 531
536 ........................................................................................................ אינדקס





מנהיגות ברגעים  של  אמת    15

תודות
אנשים רבים וטובים סייעו בכתיבת הספר: ברעיונות ובביקורת, בכתיבה ובדיונים. חלק 
 מהמשתתפים באירועים המתוארים בספר כבר אינם עמנו, ואאחל לאחרים שייבדלו לחיים ארוכים. 

תודתי, ברכתי ולבי עם כולכם. 
לילדיי דלית, יגל, שני ורות, ולחתני רועי גרינברג – השעות שהשקעתי מחוץ לבית ולאחר 
מכן בכתיבת הספר היו ללא ספק ולמצער גם על חשבון זמננו המשותף. אני סמוך ובטוח שעם 

דור ההמשך תשמחו על התוצאה.
למיקי סמיה ריבל – אם ילדיי ורעייתי לשעבר, על אהבה, שותפות, הקמת בית ותמיכה לאין 

קץ שאפשרה מחצית חיים כה משמעותית, ולהמשך חברות של אמת.
להוריי ולאחאיי, לגיסים, לגיסות, לאחיינים ולדודים, לאלו שאיתנו ולאלו שכבר אינם 
בין החיים; תודה על שהייתם איתי בסיר הלחץ של שחרית חיי. אפשרתם לי ללמוד מכם, 
לימדתם אותי להבחין בין טוב לרע. תודה על הדחיפה, על הפרגון לאורך השנים, ואני גאה 

שאנשים טובים וקרובים בחרו להתגאות בי ולהינשא לזכות בפיהם. 
לכל אותם חיילים, קצינים, עובדים ומנהלים במסגרות בהן הייתי ועודני מופקד: מכל 
מלמדיי השכלתי, ומכם למדתי רבות. מטעויותיי סבלתם לצדי, חלקכם בהצלחותיי ניכר, לא 

הן ולא אני היינו כאן בלעדיכם. 
לפרופסור אהרון כפיר ולפרופסור יצחק סמואל מאוניברסיטת חיפה, על ההנחיה האקדמית 
בכתיבת עבודת הדוקטור המהווה בסיס תאורטי לשני ספריי. לפרופסור אריה רטנר מאוניברסיטת 

חיפה, על הסיוע בביצוע המחקר. 
לרעי וידידי, האלוף במילואים דורון רובין, על שהיית עבורי במשך שנים כה רבות דגם 
למפקד מעורר השראה, הראוי לחיקוי. על המפגשים המעניינים במהלך הכתיבה, ועל נכונותך 

להעניק לי פרק משלך לספרי. 
לעשרות המשתתפים והמצוטטים בספר: על השתתפותכם הפעילה, על הרשות לצטט מדבריכם, 

על ההיענות לבקשתי לכתוב, על השיחות שלנו על קפה ועל פינג'אן, ועל התקופות שחלקנו.



16  יום טוב סמיה

לגנרל )ארבעה כוכבים בדימוס( ויסלי קלארק1, אדם ומנהיג רב ניסיון ופעלים, על החברות 
המהירה שנוצרה בינינו, ועל שנושא הספר נגע ללבך ונֵיאוָת לכתוב לו הקדמה. 

תודה רבה לצוות ההוצאה לאור קונטנטו דה סמריק. 
לנתנאל סמריק שביוזמתו הביא לתחילת הכתיבה והניע את התהליך. לגרשון גירון, העורך 
המלווה, שסבלנותו לבקשותיי לצד שקדנותו בעריכה הפכו אותנו לצוות. לוֶרד לוי-ברזילי, 
עורכת הבית, 'המפקדת', שעמדה מעלינו עם שרביט, מופקדת על התוכן, על לוח הזמנים, 
וחשוב מכול – על איכות התוצאה. לתומר לויסמן, על עריכה לשונית חדה, ציורית ומדויקת, 
תוך סבלנות אין קץ להגיע לנוסח המדויק המבטא את כוונתי, שיהא נהיר לקורא, לגורי ארד 
על התרגום לאנגלית רהוטה ותוספת התובנות לקוראים הזרים. למתי אלחנתי, לערן אביעד 

ולאווה משען שהפיקו וניצחו על התהליך כולו.
למערכות הוצאה לאור של משרד הביטחון, ולהוצאת מודן. על האפשרות שנתתם לי 

להשתמש בספרי הקודם 'מיחידים ליחידה'.
לחברי ישראל פרלוב, אשר במובנים רבים בחיי ממלא את מקומו של האח החסר! על 
קריאתו השקדנית כל פרק לפני הגשתו לעריכה, גם במחיר דיונים אל תוך הלילה. הערותיך 
שמרו בקפדנות על העקרונות והאמונות הבסיסיות והחשובות ביותר. מי אמר שאי אפשר 

להקים חברות אמת בואכה גיל 40? 
לדניאל גלילי, על מה שאת בכלל, ועל מה שאת עבורי במיוחד. תודה על הסיוע בקריאה 

ובמקורות, ועל הדיונים בנושאים מסוימים בספר.
 

גנרל ארבעה כוכבים, שירת בצבא ארה"ב מ-1966 עד 2000, בתפקידו האחרון מפקד כוחות נאט"ו   1
באירופה. בין שאר תפקידיו היה גם מפקד פיקוד הדרום האמריקני. נלחם בוויטנאם, בקוסובו ובמבצעים 
רבים. מעוטר במדליות החשובות ביותר בצבא ארה"ב. ב-2004 הצטרף למפלגה הדמוקרטית, ואף היה 
בין המועמדים בבחירות המוקדמות במפלגה לקראת הבחירות לנשיאות. כתב ארבעה ספרים בנושאי 
מנהיגות ולחימה. כיום איש עסקים ועוסק בין השאר באנרגיה מתחדשת. היכרות המחבר עם גנרל ויסלי 
החלה במפגש על נושאי אנרגיה מתחדשת, והצורך של שתי המדינות, ארה"ב וישראל, לחתור לעצמאות 

אנרגטית כסוגיה אינהרנטית לביטחון הלאומי של כל אומה.
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דבר המערכת
הספר מיועד לקהל הרחב. הוא יכול לסייע לכל אדם הסקרן ללמוד את אתגרי הניהול 
והמנהיגות מן ההיבטים המעשיים והתיאורטיים. הוא גם יכול לסייע היטב כטקסטבוק לניהול 
ופיקוד על שולחנו של המפקד או המנהל בכל הדרגים, ובמוסדות – בתוכניות ניהול ותוכניות 

אוניברסיטאיות מתאימות. אנו מקווים שייעשה בו שימוש ראוי גם לטובת הציבור כולו.
הספר נחלק לשני חלקים ושבעה שערים. שני השערים הראשונים מבוססים בעיקרם על 
מחקר עבודת הדוקטורט של המחבר שהוגשה בשנת 2000. ארבעה נוספים לקוחים מעולם 
המעשה, ושער נוסף נכתב על-ידי דורון רובין במיוחד לספר זה. הספר ניתן לקריאה מודולרית, 
אחרי קריאת ההקדמות והתקציר הביוגרפי מעיינות ונהר חיי בחלק א, אפשר לגמוע את שני 
חלקיו בדרכים שונות: אפשר לקוראו ברצף מראשיתו עד סופו, החל במודלים התאורטיים 
בחלק א והמשך בדילמות הפרקטיות, בהתרחשויות והאירועים שבחלק ב; ואפשר לקפוץ 

ישירות אל הדוגמאות ולדלג בינן למודלים התיאורטיים. 
קוראים המעוניינים בהרחבה מוזמנים לקרוא את חמשת הנספחים הרלוונטיים: את ההקדמה 
מאת גנרל ויסלי קלארק, את המחקר האקדמי או המקורות – נספחי שיטות המחקר, הנתונים 
והדיון בהם, את שאלון המחקר, ונספח נוסף המכיל את מצגת תחקיר אירוע מוחמד א-דורה. כולם 
www.bookpublish.co.il :מצויים באתר האינטרנט של קונטנטו דה סמריק בקישורית הבאה

ניתן גם לעיין בספרו הקודם של המחבר מיחידים ליחידה בהוצאת מערכות – מודן. חומר 
עיוני נוסף בעברית תוכלו למצוא בעבודת הדוקטור המלאה שנמצאת על שני כרכיה בספריות 

האוניברסיטאות בישראל. 

הוצאת קונטנטו דה סמריק 
תל-אביב, 2014 
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הקדמת המחבר
"ספר שנכתב – אין לו אדון" רבי יצחק סגי נהור, מגדולי מקובלי פרובנס

אם בעלות על טקסט בכלל אפשרית, הרי זאת רק בבחינת היותו ספר כרוך בחומר, מטבע 
עובר לסוחר. כך גם בספר זה, אינני עוד אדון לו מרגע שהונח על כוננית הספרים. הוא נכתב 
בעיקרו מנקודת המבט האישית שלי, והוא נתון לשיפוטו של הקורא לבחון את הכתוב בו 

על פי השקפת עולמו. 
מנהיג ניכר בהחלטות, במעשים וביכולתו להשיג את הניעת אנשיו אחריו. לעתים מנהיגותו 
כמו מסתברת ומתגלה ברגעי האמת בשדה הקרב או במשרד. אולם בפסגה דלת החמצן לא 
מחכה לו גן של שושנים, והוא זוהר בבדידותו. תהום פעורה בין כובד האחריות הכבירה – 
הרבה מעבר ליכולתו של יחיד – לבין הבדידות האכזרית בפסגה. אולם שם, כמו בפירמידה 
הפוכה היושבת על קודקודּה, הארגון רובץ בכל כובד משקלו ומטרותיו על אותו יחיד, ומצפה 
שינווט לבדו את העגלה כולה. השפיץ הוא גם הנוח ביותר להימעך. זהו רק דיסוננס אחד 
מני רבים המקופלים בתפקיד שהוא רווי סתירות ואבסורדים, שאולי משקף את המציאות 
ואכזריותה במיטבה. מטרתו של הספר – להפוך את הפירמידה, שתהא קלה יותר לנשיאה. 
אחד הכלים החשובים ברשות המנהיג הוא יכולתו ומחויבותו ללמוד מניסיונם של אחרים: 
מכישלונותיהם וניצחונותיהם, וכן מעצותיהם של יועצים. הם אינם תחליף להנהגתו, ורק 
הוא לבדו מחליט בסופו של דבר, אך שומה עליו להאזין. כשהפליג אודיסיאוס, הפקיד את 
בנו בידי חברו הטוב מנטור – המקור למושג המנטור בימינו: המחזות מתארים בדרמטיות 
את יחסי השניים, ומספרים כיצד יעץ מנטור וליווה בשלל דרכים את הבן לאורך דרכו. גם 
ספר זה יכול להיות מין צל מאיר, נוכח רק ברקע מבלי להפריע, מסייע ומאיר את דרכם 
של המנהיג והמנהיגה לכל אורכה ובכל אורחותיהם: בלבטים האם בכלל להיכנס לבדידותה 
המזהרת והמתישה של המנהיגות, המשך בהכשרה לשלל שלביה, וכלה בלבטים של ניהוג, 

ניהול, ופיקוד בדילמות של ממש.
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חלקו העיוני של הספר הוא המשך לספרי הקודם מיחידים ליחידה, שעיקרו בהקמתה, בניהולה 
ובהנהגתה של מסגרת ארגונית מכל סוג, בִעתות שגרה ובשעת מבחן. מסגרת לענייננו היא כל 
ארגון אנושי המתעל תשומותיו להביא תועלת לפרט ולחברה. מנעד הדוגמאות ליישום רחב, 
וכולל בין היתר גם יחידה צבאית, חברה עסקית, משרד או חברה ממשלתית, או מוסד ללא 
כוונת רווח. מכנים משותפים רבים מחברים בין כלל סוגי מסגרות הארגונים השונים. אלו 
הם השלושה החשובים כעת: א. כל ארגון אנושי מתעל תשומותיו כדי להביא תועלת לפרט, 
או לפרטים ולחברה; ב. בגרעינו של כל ארגון קיימת קבוצה בסיסית אחת לפחות הקובעת 
בו רבות מהטון ואת תפקודו; ג. בכל ארגון קיים הצורך החיוני במנהיג מוביל שיקבע מטרות 
ומשימות, וירתום את הארגון והקבוצה הבסיסית לביצועים. את שלושת המכנים המשותפים 
אנתח בשלושה ִאזמלים: מחקר אמפירי משולב שיטות, ניסיון אישי וניסיונם העשיר של אחרים.

הספר מתמקד בשש מטרות עיקריות:

בחינה צמודה של מרכיביו ומאפייניו של האקלים הארגוני בקבוצה הבסיסית, והשפעתם 	 
על השגת מטרות הארגון.

זיהוי גורמי הפעולה הפנימיים והחיצוניים בקבוצה הבסיסית, ובחינת האופן ומידת השפעתם 	 
על ההניעה2 ועל התפתחותן של התנהגויות אלימות, לרבות כינונם של ריטואלים קשים 

ומשפילים היוצרים אקלים של חרדה.

חשיפת בועת השתיקה, כלומר מאמץ של חברי הקבוצה להסתיר זרמים תת-קרקעיים בה 	 
מעיני הממסד וראשי הארגון, כשהם מאמצים מעטה של שתיקה.

הצעת המודל הנורמטיבי כמודל לאקלים הארגוני הרצוי. המודל מסתמך על שני עמודי 	 
תווך: האחד הוא תוצרי מחקר עומק אקדמי, משולב בשיטות וארוך שנים; מרכיבים 
שונים שלמדתי ולימדתי למעלה מארבעים שנות ניסיון בפיקוד, בניהול ובניהוג. מהן 
עשרים ותשע כלוחם ומפקד ביחידות שדה, ועוד ארבע עשרה שנות ניהול ותפעול עסקים 

בפרויקטים וחברות גדולות, בעיקר בישראל, בגרמניה, בסין ובארה"ב. 

הענקת מדריך כיס, עקרונות ראשוניים בהכשרה רבת החתחתים של המנהיג. ארגז הכלים 	 
כולל את הפן התאורטי של אומנות הפיקוד והניהול עם הפן המעשי. הארגז מועשר בעשרות 
דוגמאות ועצות מעשיות מניסיונם המצטבר של מפקדים ומנהלים, מהתמודדותם ארוכת 

השנים עם ניהול שגרה, עם פתרון וניהול משברים, וניהוג ברגעי מבחן.

2  'הניעה' היא בחירתה של האקדמיה לתרגום מוטיבציה, בשונה מהנעת מכונה או גוף מכני.


