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 מבוא

שטרם נחקרו עד כה:  ,של המיליטריזציה של חברות אזרחיותהסמויים  בהיבטיםה עוסק זמאמר 

מערכת החינוך. כדי אל בייחוד ו ,התחום האזרחיהצבא אל ן ההגירה של פרקטיקות ארגוניות מ

בחקר המקרה של התחקיר, שפותח בחיל האוויר הישראלי ואומץ משתמשים לבחון תופעה זו אנו 

כי מהלך זה  טענתנו היאברחבי הארץ.  כיום כמנהלי בתי ספרהמכהנים  ,ידי טייסים לשעבר-על

נתפסים כמוצלחים, העקרונות ארגוניים נעשה בשם  של אימוץ פרקטיקות התחקיר בבית הספר

הנוגעים לשיפור  ו)בעיקר אלדרכי פעולה צבאיים לערכים ול, כדי לאפשר למידה ארגוניתכמו 

מבנים מנהליים ראתה בש ,דרה ארוכה של מאמריםבניגוד לס. ספרהבתי לתוך  לחדור (ויעילות

סדר להיררכיה, למשמעת, ל בנוגע הידגשכל על רוקרטיה הוובריאנית וצבאיים התגלמות של הבי

פרקטיקות עוסק בהלא נעשה מחקר (, Adler, 2012; Wilson, 1975עבודה )ה ה ברורה שלחלוקלו

. מחקרנו משלב טיעונים תחום האזרחיתוך הלתן הגירתהליכי של אורך ניתוח ארגוניות חדשות וב

ארגוניות חדשות מהגרות לתוך  לבחון כיצד פרקטיקותאלו בתוך ניתוח המקרה של התחקיר כדי 

, ציב מסגרת פורה במיוחד לבחינת צורות חדשות של מיליטריזםההוא מנסה לובכך בתי הספר, 

ם של המיליטריזם הבנלי יפורם את אחד הביטוי מאמרהו, מבחינה ז ."מיליטריזם רך"בייחוד ו

(Cock, 2005 )תמציע לבחון את הגיר מאמרהיומיים. -םהארגוניים היו וומציע לבחון את ביטויי 

יומיות -מעוגן בפעולות יוםהוא שמתוך הנחה  בנלימיליטריזם התחקיר לבית הספר כסוג של 

כיוון מו ,שאינם נתונים לבחינה מעמיקה ואינם מועמדים בסימן שאלה ,יומיים-ריטואלים יוםבו

 ,גנת(שנועדה לשפר את תפקוד הצבא )המתמחה בהפעלת אלימות מאור ,שהוא מעמיד פרקטיקה

 כמקובלת ואף רצויה.     

                                                   
 מטרתו של מאמר זה היא להציג ממצאים ראשוניים ממחקר שטרם הסתיים.  *



למחקר הקיים היא משולשת: ראשית, רוב המחקר שעסק במיליטריזם  מאמר זה ו שלתרומת

 הזמחקר בתכנים המועברים לתלמידים במהלך לימודיהם. לעומת זאת, עד כה בחינוך התמקד 

כני וישירות לחינוך ולת כביכול שאינן קשורות ,הארגוניות הפרקטיקותעל מצביע על  התצורות ו

כפרקטיקות  מוצגים םאופן שבו הליום ו-םשבו הדברים מנוהלים בחיי היו לאופןההוראה, אלא 

ניהוליות ניטרליות )ולא צבאיות(. במחקרים שבהם פרקטיקות ניהוליות היו במוקד, הריטואלים 

הם דנ"ע ושל"ח( )כמו גלמחצה הארגוניים )כמו מפגשי הבוקר( או השילוב של תכניות צבאיות 

שתפסו את עיקר תשומת הלב של החוקרים. אנו מציעים לחשוב על מיליטריזם באופן מצומצם 

פרקטיקות ניהוליות מגוונות ממושפעות ממערכות הצבא, הפחות ולבחון גם תצורות ארגוניות 

 הצבא למערכת החינוך.  ן מהגרים מ, הדימויי מגדר נזילים ומשתניםמיותר ו

אל מיוצאת שנית, המחקר מציע קריאה תהליכית של האופנים שבהם פרקטיקה ניהולית צבאית 

עשויה לייצר שיח ביקורתי על מיליטריזם המערכת החינוך ושל האופנים שבהם פרקטיקה זו, 

בחינוך בשל מאפייניה השיתופיים והדמוקרטיים כביכול, מצטמצמת ומוגבלת הלכה למעשה. 

 משועתק אווירה חילבתועלתני של התחקיר הכיצד השיח הפונקציונלי וה מדגים אפוא זמחקר 

או  מסויםלדיון נקודתי בלבד לחקר אירוע במקרה זה התחקיר משמש  .לתוך מערכת החינוך

בלי שנשאלות שאלות על הנחות היסוד  ,של תהליך ארגוני כלשהו ולבחינת מידת יעילות

תהליכי קרוא תיגר על י וביקורתי חדש ובלי להארגוניות, בלי שמוצע תהליך דמוקרטי, שיתופ

 הלמידה הארגונית. 

הטייסים ויוצאי צבא  ,המנהלים כלומרשלישית, המחקר מציע לבחון את התפקיד של הנשאים, 

הצבא למערכת החינוך ואת האופנים שבהם התחקיר ן אחרים, בתהליכי הייצוא של התחקיר מ

מילואים הם אנשי שהצביעו על כך שיוצאי צבא ו ,מיושם במערכת זו. בדומה למחקרים קודמים

 ,Lomsky-Feder, Gazit;2003, ולבל כלב-נשאיה המרכזיים של התפיסה המיליטריסטית )דהאן

& Ben-Ari, 2008במקרה זה רוב  ,אולםו .(, גם מחקר זה מפנה את הזרקור אל אנשי הצבא

מאפייני המיליטריזציה  ולכןהצבא לאזרחות, ן המהגרים מהנשאים של המיליטריזם הם טייסים, 

 . , "רך" יותר באופיונושאים אופי ייחודי

לאחר סקירה תיאורטית של תהליכי מיליטריזציה בחברה האזרחית והסבר על המתודולוגיה 

. סוגיות אלו שננקטה במחקר זה נציג ארבע סוגיות מרכזיות שעלו מניתוח ראשוני של הממצאים

רתו בעבר בתפקידי צוות ייום של בתי ספר שמנהליהם ש-םהתחקיר בחיי היומצביעות על אימוץ 

 .  השפעה-סמויה אך רבתמיליטריזציה  ם שלכיחלק מתהלילתהליך זה בו נהפך האופן שעל אוויר ו

 

 



  האזרחית: סקירה תיאורטית בחברהמיליטריזם 

של  םאת תשומת לב הבפרט, משכ ךהמיליטריזציה של חברות אזרחיות בכלל, ושל מערכות חינו

שחדרו  שיחים הצבאייםהו , הנחות היסוד, דפוסי החשיבהפרקטיקותחקרו את הש חוקרים רבים,

(, Howard, 1977/2001)י הווארד פל. (Enloe, 1998, 2000) מדינות רבות יום של-םלחיי היו

התרבות הצבאית כערכים דומיננטיים בחברה: דגש על -"קבלה של ערכי תתרוך בהמיליטריזם כ

היררכיה וכפיפות בארגון, על התנהגות ]המקדשת[ אומץ פיזי והקרבה עצמית ועל הצורך 

 רואית במצבי לחץ קיצוניים". יבמנהיגות ה

כרוך בשתי הנחות יסוד וטענו שהוא יותר של המיליטריזם רחבה חוקרים אחרים הציעו הגדרה 

לפתור בעיות בין המדינות באמצעות כוח צבאי )או איום  אפשרו: האחת, שקשורות זו בזה

מבחינה חברתית  ותורצוי ותמקובלאליה מלחמה וההתכוננות שיה, ילהשתמש בו( והשנ

(Berghahn, 1984; Lutz, 2001; Mann, 1987.)  סקירה מלאה של הספרות האקדמית העשירה

 אשרחשוב לציין כי התובנות הללו באך עבר לתחומו של מאמר זה, בנוגע למיליטריזם היא מ  

תהליכי  שבהםהמגוונים אופנים בו בחינוךשעסקו  יםלמיליטריזם הובילו לשורה ארוכה של מחקר

  .מערכת החינוךמתחוללים ב מיליטריזציה

צעו מחקרי אורך וניתוחים שיטתיים כדי לבחון כיצד מיליטריזם מיוצר ומשועתק יחוקרים ב

בין באמצעות שורה ארוכה של ביטויים, כגון בחינת הקשר בין חינוך גופני לבמערכת החינוך 

(, בחינת האופנים שבהם O'Hanlon, 1982תהליכי המיליטריזציה בבתי ספר מסוגים שונים )

, ראו )למשל, סגנון הוראה או מנגנוני גיוס מאפיינים מיליטריסטייםלמאפייני בית הספר תואמים 

(, חשיפת המסרים המיליטריסטיים הסמויים בתכניות Aguirre & Johnson, 2005אצל 

האופנים שבהם קורסי ההכשרה לקציני מילואים זוטרים והדגמת  (Finley, 2004לימודים )ה

תעלמות מהבדלים חברתיים ותרבותיים הלרכי "אמריקניזציה" של מהגרים וולצמשמשים 

(Bartlett & Lutz, 1998 .) ,מתמקדים התחו ענף פורה של מחקרים יחוקרים אחרים פלעומתם

לערכים המיליטריסטיים  חלופהמטרתם להציב שמיליטריסטי, -חינוך אנטיבבחינוך לשלום או 

 ,Abajian & Guzman, 2013; Harris & Morrison, 2010; Kesterשנמצאו במוסדות חינוך רבים )

2010). 

נוכחות הצבא משום ש, בעיקר האלהמחקר המגמות את הישראלי תואם אף הוא  בהקשרהמחקר 

. מגוון החוקרים בין הדמוקרטיות המתועשותביותר מבולטת ההיא בישראל יום -םבחיי היו

רב ומגוון ביותר  אהום ירה הישראלית כחברה בעלת מאפיינים מיליטריסטיבניתחו את החש

 ,Ben-Eliezer, 1998; Hellman, 1999; Lebel & Doron, 2004; Levy; 1993קימרלינג לדוגמה, )



Lomsky-Feder, & Harel, 2007; Lomsky-Feder & Ben-Ari, 2000, 2007; Maman, 

Rosenhek, & Ben-Ari, 2001; Sasson-Levy, Levy & Lomsky-Feder, 2011.)  

 ;Cohen, 2008על שינוי מסוים בחברה )הצביעו ש ,גדיםוקולות מנבמהלך השנים עלו גם אף ש

Peri, 2006 שהחברה הישראלית מאופיינת על כך (, יש קונצנזוס רחב למדי בין החוקרים

עוד טען בתוקף כי  (Kimmerling, 2005; 1993קימרלינג, . קימרלינג )ףבמיליטריזם רחב היק

, חוקרים רבים זו המיליטריזם יסוד מארגן בחברה הישראלית. בהתאם לטענההיה ם המדינה קּוב

הבנלית" של מיליטריזם "מיליטריזם, כולל הצורה  לומופעים שתחו מגוון רחב של ביטויים ינ

(Cock, 2005 ,)יום -םמושרש בפעולות של חיי היוהמתייחסת לצורה סמויה של מיליטריזם ה

האלימות למובנים את הנשק ואת ה, מם כדי להפוך את המלחופועל באמצעות ריטואלים שגרתיי

המחקרים ן . דוגמאות לחלק מ(Ben-Eliezer, 1998; Sheffer & Barak, 2010גם  אורמאליהם )

(, 2010צפדיה, המיליטריזציה של המרחב הישראלי )הללו ניתן למצוא בדיון בסוגיות של 

השפעת (, Ben-Eliezer & Shamir, 1991מיליטריסטית )הלאומיות ת הצמיחההיסטוריה של 

(, הנורמליזציה Gordon, 2013)טחון על הסביבה הטבעית והבנויה של המדינה יהצבא וכוחות הב

סים לאומיים ק( או טLomsky-Feder & Ben-Ari, 2007של המלחמה באמצעות שיח פסיכולוגי )

(Handelman, 2004ההפצה והייצור של מיליטריזם באמצעים דיגי ,)( טלייםKuntsman & Stein, 

-Ben-Ari & Levy-Schreiber, 2000; Sasson(, ההשפעות של מיליטריזם על שוויון מגדרי )2015

Levy, 2002, 2008ת המוות ותרבות השכול )י( או היררכיDoron & Lebel, 2004; Lebel, 2015; 

Levy, 2012).  

יש כיום דעות מתחרות אף על פי שלציין כי ישראל עדיין נתפסת כמיליטריסטית, חשוב  בזמן-בו

(, למשל, דנה בתהליכי Zemlinskaya, 2009לחזון הישראלי ולעתידו. זלמינסקיה )אשר וסותרות ב

התחזקות האתוס האינדיבידואליסטי בעקבות מיליטריזציה שהתפתחו -המיליטריזציה והדה

של  יםהמתחריסודות עוסקים ב (Shaffir & Peled, 1998שפיר ופלד ) .(Peri, 2001גם  אור)

( מראה כי יש כיום אתגרים רבים Ram, 1998רם ). הצבאי הוא רק אחד מהם, והיסוד אזרחותה

שאנשים שואבים ממנו את  ,של הצבא כמבנה אידיאולוגי ועומדים בפני הציונות ובפני מרכזיותה

והראה כיצד עמיק את התובנות הללו ההוא ש (Levy, 1998לוי )זהותם. ואולם, את כוחם ו

ידי קבוצות חברתיות שונות -אוריינטציות ואתוסים שונים בחברה הישראלית "נישאים" על

   ואינטרסים שונים.    השקפותבעלות 

המחקרים של הצבא לבתי ספר.  תועדו גם את כניסיעל רקע זה אין תמה אפוא שחוקרים ת

חיי שהניחה קשר הרמוני בין הצבא לבין  ,צמחו מגישה פונקציונליתחום שעסקו בתהמוקדמים 

כמו , גם בבתי ספר צבאיים-חוץ תפקיד חשוב בפרויקטים הלצבא היהקשר הזה,  פי-על .האזרחות



אינטגרציה חברתית, התיישבות וקליטת שונים, האומה, מעורבות בפרויקטים לאומיים בינוי 

 ,תפיסה זוגישות ביקורתיות שערערו על  צמחו 20-של המאה ה 80-, בשנות ה. לעומת זאתהיעלי

צבאי ולהצביע על הפרקטיקות השונות לבין הורבים החלו לעסוק בטשטוש שבין האזרחי 

 תותקופעוד במסייעות בטשטוש זה ומשעתקות את מעמדו החזק של הצבא בחיים האזרחיים ה

 (.2003ארי, -רוזנהק, ממן ובן; 2006הלמן, ) י הספרגני הילדים ובבתכלומר ב, מוקדמות בחיים

מערכת החינוך בחברה הישראלית מקנה הרגלי חשיבה מיליטריסטיים  ,פי מחקרים אלו-על

רצוי )גור,  ףומלמדת את הילדים כי שירות צבאי של נערים ונערות הוא שלב טבעי, נורמלי וא

 על (1993באופן הברור ביותר לכתביו של קימרלינג ) חוזרסוג זה של כתיבה אקדמית (. 2005

דבר ( בBen-Eliezer, 1998אליעזר )-אודות "מיליטריזם קוגניטיבי" או למחקריו של בן

סברו כי העמדות או הלך הרוח המיליטריסטי אינם האלה חוקרים השני . "מיליטריזם תרבותי"

האוכלוסייה ן לאפיין נתחים רחבים מידי אנשים הלובשים מדים, אלא יכולים -נישאים בהכרח על

 האזרחית. 

תפיסות עולם בחינוך בישראל לבין עיקר הכתיבה על הקשר בין מיליטריזם  עסק על רקע זה

חינוך אמצעות בהמעוגנות בראייה מיליטריסטית ומועברות לילדים ולבני הנוער  ,חינוכיות

של  Altinay, 2004) –יה )קורטו בכמ – תםכניסברואית ויללאומיות, חינוך לגבריות ועליונות ה

-1994Lebel & Dahanפורמן,  ;2005גור, אנשי צבא לתחום החינוך, בעיקר כמנהלי בתי ספר )

Caleb, 2004) . 

על הנשאים, על התכנים ועל האמצעים הקונקרטיים שבאמצעותם הצביעו חוקרים אחרים 

כנה לצבא, הסדנאות ה גדנ"ע,באמצעות ה, למשל, הספר יתהצבא לב של תומתאפשרת חדיר

מוצרי תרבות רוויי דימויים באמצעות או  ,ביקורי קצינים בבתי ספר, לימודי ארץ ישראל ותנ"ך

מאזאווי . (Lomsky-Feder, 2011, 2012)יומי -יוםשבני הנוער צורכים על בסיס  ,צבאיים

(Mazawi, 1994),גור  .החינוךמיליטריזם על מחנכים ומחנכות במערכת הבחן את השפעות  , למשל

המרכזי שבאמצעותו  המנגנוןאת היוותה מערכת החינוך כיצד  הראו( Gor & Mazali, 2007ומזלי )

ההסכמה הציבורית את  אפשרה הגיוס למובן מאליו בחברה היהודית הישראלית וכיצדהפך 

( ניתחו את התהליכים Levy & Sasson-Levy, 2008לוי )-לוי וששון .קיומן של מלחמות מתמידות

 נכנסושחיילים נחשפים אליהם עוד בטרם  ,לדפוסי חשיבה מיליטריסטיים ברותיח  העמוקים של 

 לצבא. 

 רך להפנות את הזרקור אל צורה חדשה של מיליטריזםאנו מבקשים  בהתבסס על תובנות אלו

משמש אלא גם דרכן שהמיליטריזם בחינוך לא רק משתעתק  ,הארגוניות ולחשוף את הפרקטיקות

אוויר החיל במשודרג. באופן קונקרטי יותר, המחקר עוסק בתחקיר אמצעי ניהול באמצעותן כ



מיוצאת אל בתי הספר באמצעות מנהלים יוצאי צבא, ובעיקר הכפרקטיקה ניהולית חדשה 

שנועד לאפשר  ,כאמצעי ניהולילבתי הספר תחקיר הנכנס כיצד  טייסים לשעבר. במאמר זה נתאר

שהיא  ,צורה ניהולית . כניסה זו לובשתרגונית ושיתוף עובדים בתהליכים ארגונייםלמידה א

היא המאופיין ברוב נשי,  ,אזרחיה הקשרלכאורה דמוקרטית ופתוחה, אולם על אף שימושה ב

 עדיין צבאית במהותה ומאדירה את מרכזיות הצבא בחברה הישראלית.  

 

 מתודולוגיה

בוחן בניסיון להבין תופעה חברתית רחבה  בבחירת מקרהמחקרים איכותניים רבים מתמקדים 

 על מנת שהטיעון התיאורטי שייבנה ,להיות עשיר ומורכבהנבחר צריך אפוא יותר. המקרה 

ליצור (. חקר מקרה בודד מאפשר Stake, 1994מעניין וניתן לבדיקה ) ,יהיה מדויק בעקבותיו

אוריה יהחוקרים להתאים את הת ם של( בשל יכולתgrounded theoryתיאוריה מעוגנת בשדה )

ה ממוקד בתופעה ייחודית, שכן הוא בוחן רק את ז. מחקר מסויםלריבוי הפרטים של המקרה ה

 להציץהוא מאפשר לנו  אךהאזרחיים כמנהלי בתי ספר,  םהמקרים שבהם טייסים השתלבו בחיי

הוא חלק ממחקר יתר על כן, המחקר לתוך תצורות חדשות של מיליטריזם בחברה הישראלית. 

, אלא גם )ובאופן שטייסים משפיעים על אופייה( עוסק לא רק במערכת החינוךה ,רחב יותר

 רחבה ועשירה יותר. ממנו מתקבלת הבארגונים ובעיסוקים אחרים, ולפיכך התמונה 

 15 רואיינוהאופן שבו התחקיר מיוצא למערכת החינוך ומתורגם לשיח ניהולי  כדי לבחון את

שישה אינם פעילים. חלקם עדיין פעילים בשירות מילואים וחלקם כבר  ,שי צוות אווירואנטייסים 

והאחרים מנהלים בארגונים  ,)אחד מהם הוא מנהל שכבה( בישראל בתי ספרב םהם מנהלימ

מיישמים בדרך זו או  נבדקיםכל ה. ראשוניםרק ב ,כאמור ,מתמקד אמר. המאזרחיים אחרים

כל  היו מפקדים בצבא.גם  וכולם ,כמנהליםבו הם עובדים שאחרת את התחקיר בארגון 

רובם "הוצנחו" לתפקידי  .וכולם בחרו בחינוך ממניעים אידיאולוגיים, 60-40הם בני  המרואיינים

  . והאחרים התקדמו במהירות לתפקיד זה ,ניהול מיד עם כניסתם לתפקיד

המרואיינים הראשונים אותרו  ופי-שעל ,שלג"הכדור מדגם באמצעות " תהישיטת הדגימה הי

המרואיינים ן הפניות שקיבלנו מ בעקבות ואילו אל האחרים הגענו ,היכרות אישית מתוך

 נמשךאיון יכל ר. למחצה ראיונות עומק מובניםאיסוף הנתונים התבצע באמצעות הראשונים. 

רואים את  םהלאופן שבו נוגע שאלות מגוונות בהמרואיינים ובמהלכו נשאלו  ,שעתייםעד  כשעה

 ,הלים ארגונים אזרחייםנהממשק בין הניסיון שלהם כאנשי צוות אוויר לבין האופן שבו הם מ

מהו תחקיר מוצלח ומהו , ספר לי קצת על התחקיר כפי שהוא מתבצע בחיל האוויר :לדוגמה

האם וכיצד אתה מיישם את עקרונותיו בחייך האזרחיים? מהם היתרונות של תחקיר לא מוצלח? 



של הארגון  הקשרהאם נעשו התאמות של התחקיר ל התחקיר בחיים הארגוניים האזרחיים?

איון התמקדנו יבמהלך הר .ארגון?בתחקיר שימוש בשלך? כיצד הגיבו האנשים שעובדים אתך ל

כל המרואיינים התייחסו כמעט לאחר שהתברר כי  ,ו לחיים האזרחייםמתרגובו ומאופני יישוב

 . בו וכולם יישמו את התחקיר בארגון שהם עובדיםי מרכזי לתחקיר כאל כלי ניהול

קריאה חוזרת של  .הרמנויטית-על הגישה הפרשנית מתבססוהוא  ,הוא איכותניניתוח הממצאים 

ארבע תמות ב תמקדהראיונות העלתה כמה סוגיות מרכזיות, אולם במאמר זה בחרנו לה

 .החינוך באמצעות התחקיררלוונטיות במיוחד לדיון במיליטריזציה של מערכת ה

ת אברצוננו לתאר תחילה , הראשונים שאספנו הממצאיםן בטרם נעבור לניתוח התמות שעלו מ

מנת שנוכל לבחון אילו  יום בחיל האוויר על-םמתבצע בחיי היוהוא מהלך התחקיר כפי ש

 ( אל תוך מערכת החינוך.  תורגמו ממאפייניו המקוריים יובאו ותורגמו )או לא

 

 ר בחיל האווירהתחקי

אירועים המשמש כלי ארגוני לבחינת  ,יומי-םריטואל קבוע ויו הואאוויר הבחיל התחקיר 

מתקיים כחלק התחקיר . מטעויותללמוד לקחים וכדי להפיק אימונים ת טיסשהתרחשו בעת 

הוא מבוסס על איסוף ו יום האימונים,תום בלתי נפרד מסדר היום בטייסת בתום כל מטס וב

ן דיווח מפורט של כל אחד מעל קשורים בה, הולפרטים אחרים  לטיסההנוגעים שיטתי של פרטים 

חיל האוויר הישראלי בהתחקיר אומץ  .של התהליךהמשתתפים באירוע ועל תהליך הערכה 

את אימץ . המפקד ידי מפקד טייסת ברמת דוד-על 50-בשנות העוד כמתודה של למידה ארגונית 

בספרו על חיל האוויר . להפחית את מספר תאונות הטיס בחייל בניסיון הצבא הבריטין הרעיון מ

(: "תחקור ביקורתי ויישום לקחים הם ממשפחת ערכי ליבה ייחודית, 169 , עמ'2003) גורדון כתב

הכוללת ערכים כביקורתיות, אמינות, אמון וביקורת עצמית. התחקור הביקורתי חיוני לשיפור 

שי ולהתקדמות מתמדת של חיל האוויר. תחקור ויישום לקחים הוא תהליך מקובל בקבוצת אי

הטייסת, ומוטמע בכל לוחם אווירי. כיוון התהליך הוא הפוך מכיוון  –הליבה, בקבוצה הקטנה 

תהליך השליטה. בעוד השליטה נעה מהשולט אל המבצע, נע תהליך התחקור הביקורתי 

יטויים לדמוקרטיזציה של קבוצת הליבה המבצעית הוא החירות . אחד הבמהמבצעים אל השולט

בותי. חיישנים, תקשורת ואמצעים רלתחקר, למתוח ביקורת ולהציג לקחים באופן חופשי ות

  ".טכנולוגיים חדישים מסייעים לתחקור, להפקת הלקחים ולמשוב

, נוגע 70-מאמצע שנות השחל : הראשון, חשוביםשלושה שינויים תחקיר ב התחוללומאז ועד היום 

מהלך הטיסה באופנים שלא התאפשרו  אתט יהקללתעד וללהתפתחויות הטכנולוגיות, שאפשרו 

כיום הנתונים ואילו על דיווח עצמי של הטייסים, התחקירים התבססו  בעברקודם לכן. 



שחל השני, השינוי לפרשנות הטייס.  עודהאובייקטיביים" כביכול של הטיסה אינם פתוחים "

את הדאגה לשלום הטייסים שמציב במרכז , נוגע לצמיחתו של שיח בטיחות, 80-מאמצע שנות ה

שמירה על חייהם. שיח זה התפתח בעולם גם בארגונים אחרים שיש בהם עבודה הכרוכה את הו

הניסיון להימנע מנפגעים ן והוא חלק בלתי נפרד מ ,Ely & Meyerson, 2010)בנטילת סיכונים )

ןחוקרים אחדים רואים בו מהלך (. Ben-Ari, 2005; Levy, 2009לם המערבי )בכל צבאות העו  מעד 

מאפשר  ינושא ,של זהירותשיח "נשי"  או תוצר של כניסתשל "אינסטינקט ההרג" של לוחמים 

שלישי, השינוי ה(. Ashcraft, 2005; Ely & Meyerson, 2010ליטול סיכונים בלתי מחושבים )

של "טכנולוגיות ניהול רכות" שהלכה והתחזקה בתחילת שנות האלפיים,  תןעם צמיחשהתרחש 

 ,Deem, 1998; Lipshitzתחקיר כצורה מוצלח במיוחד של למידה ארגונית )ה תפיסתגרם ל

Popper, & Friedman, 2002; Popper & Lipshitz, 1998, 2000; Ron, Lipshitz, & Popper, 

דמוקרטיזציה בהדוגלת בשיתוף בקבלת החלטות ו –הארגונית היבוא של עקרונות הלמידה (. 2006

שבירת ההיררכיה הארגונית, בתקשורת בבעבודה, בהודאה בטעויות לצורך למידה, בשוויון ו

ידי "מומחים לניהול" )יועצים -אל תוך חיל האוויר נעשה על –איסוף מידע ושימורו בופתוחה 

בין  שוויוןל הביאעקרונות הללו. התיעוד כל ה ם שלהתגלמותאת ארגוניים(, שראו בתחקיר 

ידי כל -יכולה להיות מובעת עלהביקורת ו משוב קבועסיפק , צעיריםטייסים בין טייסים בכירים ל

גיסא פשר הודאה בטעויות מחד א  ש ,דיווח עצמיחייב אחד ומופנית לכל טייס ללא קשר לדרגותיו, 

תיעוד של מהלך הטיסה, דיונים וקידם תהליכים ארגוניים של , גיסא והתבוננות עצמית מאידך

אוויר לאות החיל בהפכו את התחקיר  . כל אלוהחלטות הטייסים במהלך הטיסה ועודבמשותפים 

     לניהול דמוקרטי ועכשווי.   לא גםא ,ומופת לא רק לניהול תקין

כמעט ניסיונות לערער על , ואין אנשי צוות אוויר בעינימובן מאליו כיום כ  התחקיר נתפס 

(. אף שאין הנחיות פורמליות כיצד לערוך תחקיר, הוא מתקיים 2009)דיין,  האפקטיביות שלו

והוא נתפס כחלק  ,פי כללים קבועים מראש עוד מתחילת ההכשרה בקורס הטיס-באדיקות על

גם התחקיר כמתודת למידה ארגונית אומץ התרבות הארגונית של חיל האוויר. ן בלתי נפרד מ

ובעיסוקים בענפים ארגונים גם ב( וCatino & Patriotta, 2013חילות אוויר נוספים בעולם )ב

ניסיון להנחיל את עקרונות התחקיר בתחום הרפואה  נעשהבשנים האחרונות . לדוגמה, אחרים

זיו כתבתם של את ראו ) כדי לייצר "תרבות של בטיחות" שתמנע תקלות וטעויות רפואיות

 ,עיסוקיםבין ה של פרקטיקה זו בין ארגונים או תואולם, עד כה טרם נחקרה הגיר. (2015ודנוחין, 

היבטים אלו  שבוחןהראשון מאמר זה הוא  ה על תהליכי מיליטריזציה. תוטרם נחקרה השפע

  למערכת החינוך. הנוגעים רק הממצאים ויוצגו בו 

 



 ממצאים

תפקידי ניהול, לנכנסים למערכת החינוך, ובעיקר ה אנשי צוות אווירניתוח הממצאים העלה כי 

בה השתמש יום הארגוניים בבית הספר ול-םנוטים לייבא את פרקטיקת התחקיר לחיי היו

שהם נותנים למהלך זה והפרשנויות השונות בבתי הספר כאמצעי ניהולי. אופני השימוש בתחקיר 

את  פרשלמידה ארגונית, אלא כדרך ללמשמש בידיהם לא רק ככלי לשיפור ו הואמעלים כי 

במהלך זה הם  ,ואולם בעלי בשורה ניהולית חדשנית.עצמם כאת מעמדם כמנהלים ולהציג 

שאינן ניטרליות ביסודן, אלא נושאות אלמנטים צבאיים  מייבאים תצורות ארגוניות צבאיות

תהליכי לזהות קווי דמיון רבים ל אפשרזה  יבואיומי של -םבשל האופי הסמוי והיו רבים.

מהלך זה נושא אופי אחר ך כפי שנבהיר מיד, (, אCock, 2005של קוק ) "תבנליה ציהמיליטריז"ה

 שתיארה קוק.  מן המהלך

התפקיד המרכזי של פרקטיקת על מצביעות ה ,ניתוח הממצאים העלה ארבע סוגיות מרכזיות

 .יום הארגוניים-םבחיי היו בחינוךתהליכי המיליטריזציה התחקיר ב

 

 אנשי צוות אוויר מנהלים ערכו של התחקיר בעיני  : התחקיר כדרך חיים. 1

אנשי צוות ביוזמתם של נעשה בראש ובראשונה אל מערכת החינוך פרקטיקת התחקיר של צוא יה

נוכל לטעון כי טבעי שאנשים  לכאורה,. רואים בתחקיר לא רק דרך חיים אלא ערך עליוןה ,אוויר

שעובדים ומתפקדים בשני עולמות שונים, האזרחי )בבית הספר( והצבאי )בשירות המילואים 

וטשטוש הגבולות בין שני העולמות הוא תוצר בלתי  ,כפולים" "סוכניםו מעין ייה ,האינטנסיבי(

בו בארגונים אזרחיים  תחקיר ואופני השימושנמנע של כפילות זו. ואולם, אנו סבורים כי יצוא ה

מנהלים אינם -, שכן הטייסיםמחושב מהלךהוא תוצר של ביניהם מערכת החינוך, ושונים, 

מוחלטת משמעת לכמו פקודות, ציפייה לסדר ו ,מייצאים את כל הפרקטיקות שלמדו בחיל האוויר

מתאימה לחיים האלא בוחרים את התחקיר לבדו כפרקטיקה ניהולית  ,וניהול היררכי נוקשה

לצבא פרקטיקות שלמדו במערכת החינוך, כך חזרה ביתר על כן, הם אינם מייבאים האזרחיים. 

 ,Glynn)על זהויות תעסוקתיות מצטלבות  משא ומתןשאין לראות בתהליך זה תוצר טבעי של 

2000.) 

לא רק  ככלי בעל ערךנתפס בעיניהם הטייסים בחיל האוויר התחקיר  ברותימח  חלק בלתי נפרד כ

לפיכך,  .לשיפור תהליכים ארגוניים בכל תחוםגם לבחינת פעולות שנעשו במסגרת הטיסה, אלא 

בנים את התחקיר כפרקטיקה המתאימה מ   והם ,רואים בתחקיר דרך חייםהמנהלים -הטייסים



כל שכן תהליכים ארגוניים. כך, לא ר כל דבר, ולחק אפשר, היגיון זהפי -ולכל ארגון. על מצבלכל 

 : בצפון הארץ , מנהל שכבה בבית ספר תיכון, טייס במילואיםלירןפר ילמשל, ס

 

ל. אפילו את חיי המשפחה שלי אני מתחקר. את אשתי, ו"תחקיר זו דרך חיים. אני למדתי לתחקר הכ

ל. כל אירוע שקורה נראה לי מתאים לזה. התחקיר הוא כלי ניהולי נפלא, וחבל שארגונים והילדים, הכ

 " .מיישמים את זה גם אצלם... בחיל האוויר פיתחו כלי שהוא מצוין לכל מצב. צריך ללמוד ממנואחרים לא 

 

 ואפשרהצבאי ולבחינת מהלך הטיסה,  להקשררק נראה כי התחקיר אינו מוגבל  לירןמדבריו של 

חיל יתר על כן, לתוך הבית והמשפחה.  אףלייבאו לא רק לארגונים, ובכלל זה ארגוני חינוך, אלא 

 הואאלא  ,מתאים גם לחיים האזרחייםה ,מצוין"כלי ניהולי "של  ממציאוהאוויר נתפס לא רק כ

בדבריו של לירן נושא סוג של בשורה עבור העולם הניהולי, בשורה שטרם התגלה ערכה האמיתי. 

חטיבת מנהל הטייס חיים, בדבריו של מתחדדת אף והיא , סטיתאוונגלינימה להבחין באפשר 

 :במרכז הארץ ביניים

 

"מה שלמדתי בחיל האוויר הוא מה שאני מיישם בתפקיד שלי כמנהל. הרבה מהאנשים שהיו איתי בחיל 

הם היום מנהלים בבתי ספר, בתי חולים. כולם מיישמים בצורה כזו או אחרת תהליכי תחקיר ושימור ידע... 

מזה... זה הערך המוסף שאני מביא  ד חבל... הם רחוקיםוזה דבר שלא מכירים בארגונים כמו שלי, וזה מא

לעבודה... אפשר להגיד שזה המסר שלי לעולם מהמקום שבו אני בא... כל אנשי חיל האוויר מכירים בערך 

וכולם מנסים להכניס את זה לארגון שלהם. לדעתי, אם  ,של התחקיר בפתרון של כל מיני דילמות ניהוליות

ש טוב... אם נגיד היה לך סמרטפון שיודע לנקות את הבית, לא אחרים גם יכירו בזה, רק טוב ייצא מזה, ממ

 "  .היית רץ לספר לעולם על זה? זה אותו דבר

  

. של טכנולוגיה ניהולית חדשנית כשליחיהעצמו ואת יוצאי חיל האוויר האחרים את חיים מציג 

ם, הוא משום שהארגונים האזרחיים אינם מודעים לטכנולוגיה המתקדמת שהוא והאחרים מציעי

שפוך אור על הדילמות עשויה לה תגלית עללעולם"  לבשרצריך "רואה את תפקידו כמי ש

כדי להצליח , אך זה מסר שהוא חש שעליו להביא לאזרחותבאחת.  פתור אותןלהניהוליות ו

עמדה אוונגליסטית זו  .תפיסת עולםוכ כדרך חיים של התחקיר כוכיר בערלה כולםבמשימה זו על 

מציבה את חיים בעמדת גיבור, כמי שעליו מוטלת האחריות להציג את הטכנולוגיה החדשנית 

בעולם הניהולי האזרחי, שכן  ןלו יתרו מקנהאוונגליסטית זו עמדה לעולם ולהביא להכרה בערכה. 



יודע" גם  לוהיא משכפלת את מעמדו הגבוה בהיררכיה הצבאית ומאפשרת לו להיות בעמדת ה"כ

  בעולם האזרחי. 

 

 

 והמורות המורים בפני התחקיר הצגת אופני. 2

בעל  ,אזרחיה להקשריבוא התחקיר להמנהלים לקבל לגיטימציה -מאמץ הטייסיםכחלק מ

, הם אינם מעתיקים את התחקיר באופן ירומחיל האו שונים לחלוטיןהארגוניים המאפיינים ה

שהשיח  ,רוב של נשיםבה לסביבה ארגונית שיש  אותומשנים ומתאימים ישיר ומדויק, אלא 

ניתוח הראיונות העלה בראש ובראשונה כי התחקיר עובר תהליך של תרגום לשיח  הצבאי זר להן.

מצוות אחוזים  90-שיותר מ ,החינוכי ולסביבת העבודה הקשרמנת להתאימו ל נשי מרוכך יותר על

מאפשר הכלה, רגישות לזולת, מודעות  ,ככלי לניהול רגיש ,התחקיר נשים.בה הם העובדים 

 סבירמ כךועצמית ורפלקציה לצד הכרה בחוסר השלמות האנושית ובטעויות שכל אדם מבצע. 

 זאת חיים: 

 

"אני גבר פמיניסטי... היום בתפקיד שלי כמנהל בית ספר אני רואה את היתרונות של נשים על פני גברים, 

ודות בטעויות... התחקיר מאפשר לשמוע את הצד של כולם, מאפשר לך להודות יש להן יותר יכולת לה

ד מתאים ובטעויות, והכי חשוב הוא מאפשר ללמוד מטעויות בלי שזה כרוך בפיטורין של מי שטעה. זה מא

למורות... גם אני למדתי משהו מהמפגש עם המורות, ואני חושב שאני רך יותר היום, כבן אדם, אני 

 " .א רק כמנהלמתכוון, ול

  

מוצג הוא הרכיבים השוויוניים, הרפלקסיביים והמכילים של התחקיר תם של באמצעות הדגש

חיים משבח את הנשים ואת  , הנשי כביכול.זרחיהא הארגוניהקשר מותאם להככלי ניהולי 

תהליכי הלגיטימציה שלו  אתהנשיות כדי לבסס את התחקיר ככלי ניהולי "נשי" ו"מרוכך" ולהקל 

מעדיף לעבוד עם נשים, הגם את עצמו כאדם רך, כגבר פמיניסטי חיים מציג , על כך נוסף. ןבקרב

הנשים הסובבות אותו בלי שיידרש לוותר על הצלחתו ן הוא עצמו מצפה לקבל לגיטימציה מלכן ו

עצמו כסוג של "גבר את מציג הוא גבריות לבין מנהל. באמצעות המשחק בין נשיות כטייס וככגבר, 

כך מתאפשרת לו לא רק גמישות ניהולית רבה יותר אלא גם  .חדש", נאור, פתוח, מרוכך ומשודרג

תפיסות דומות מנהיג. וכ המדגיש את יתרונו כמנהל ,(French & Raven, 1959בסיס כוח לגיטימי )



אינה  "גבר חדש'"הטייס כ הבנייתשל חיים מצאנו גם בראיונות אחרים, וניכר כי  תפיסתול

 ייחודית לו, והיא משמשת כאמצעי מרכזי ביבוא התחקיר למערכת החינוך.  

שילובו להציג את התחקיר בפני המורות באופן שיקל על  נוספתניתוח הממצאים העלה דרך 

סיכון, כמו טיולים שנתיים. -מערכת החינוך: הצגתו ככלי ללמידה ארגונית, בעיקר באירועים רביב

מנהלים -צורך )ולא על בסיס יומי, כמו בחיל האוויר( מאפשר לטייסיםה פיקיר להשימוש בתח

 מוגדריםמיועדת לתהליכים הכטכניקה  ולהציגה רק תחקיר כדרך חייםב דבקותםלטשטש את 

 תמיר, מנהל חטיבת ביניים באזור המרכז, מתאר זאת כך: וממוקדים.

   

שאני לא יכול לעשות תחקיר כל יום על מה שקרה בכל ד ו"כשהגעתי לנהל את בית הספר, הבנתי מהר מא

גם אם זה מה שהייתי רוצה, אז התחלתי עם הטיולים השנתיים. זה גם המקום הכי רגיש  ,אחת מהכיתות

כי יש כאן  בבתי הספר, המקום שבו טעות עלולה לעלות בחיי אדם. זה יותר דומה לסיטואציה של קרב,

לאט -... הייתי רוצה להכניס את זה לאטישם את ]התחקיר[ על ]הטיולים[ולכן היה לי קל יותר לי סיכונים,

למקומות אחרים, אבל בינתיים בכל הנוגע לטיולים עשיתי שינוי לא נורמלי. אחרי כל טיול נלמדים 

 " .ל נרשם ומתועד. משהו אחר לגמריוהלקחים, הכ

 

שיש בהם רכיב של סיכון ודמיון מסוים  והגבלתו של התחקיר לאירועים חריגים, בעיקר כאל

באופן מרוכך ומעודן יותר ובצורה במערכת האזרחית  ולסיטואציה של קרב, מאפשרת להציג

 םבהתגייסות חינוךה ממערכתנבדלת  צבאיתמערכת ההפחות גורפת ומחייבת. הואיל ו

ות רבה לשלבו בקלבלבד של התחקיר מאפשר  יחלק , יישוםהשל חברי המוחלטת םובמחויבות

יומית של -םהיו םמחויבותולכן , התחקיר הוא תהליך מורכב, ארוך ואף מסורבלמערכת. ביותר 

ת להלך מחשבה זה, היא חלקית לכל היותר, ולרוב ואינטנסיביחוברתו במורות, שלא המורים וה

 ינםאף מוטלת בספק. מורים רבים אינם מבינים את חשיבות התחקיר בעולם החינוכי וא

 םאף שהטייסים ששוחחנו את. להעביר טכניקה זו אל תוך בית הספר אפשרכיצד להבין מצליחים 

את  הבינויום הארגוניים, הם -םמגוון רחב יותר של תחומים בחיי היובליישם את התחקיר  שאפו

  הצורך בכניסה "מרוככת" של התחקיר לבית הספר.

 

 תהליכי הוראה ושיפורם בעקבות התחקיר . 3

 והוא מיושם בדרכים מגוונות,בא לידי ביטוי בפרקטיקות שונות  למערכת החינוךיבוא התחקיר 

נוכחותו של המקרים ן בחלק מניתן להבחין כי  ,למשל ,. כךדמיון רביםקווי גם  ביניהן אך יש



הוא מיושם אחרים מקרים בואילו , בבית הספר יום הארגוניים-םהתחקיר בולטת יותר בחיי היו

. אלי, מנהל (כמו טיולים שנתיים) לאירועים חריגים ותהתייחסמתוך באופן חלקי, ובעיקר רק 

 מסביר: ,בית ספר תיכון במרכז הארץ

   

ובתי ספר תיכוניים הם בעצם כל הזמן  ...מצבי משברלכל דבר, אבל הוא מצוין ללמידה ב"התחקיר מתאים 

. כל הזמן אפשר וצריך להשתפר, אז כאן יש לי מה לתרום בתור מנהל. אני יכול תיובמצב כזה בגלל הבגרו

אנחנו עושים  ...את מה שלמדתי בחיל האווירתי א  להביא לשיפור משמעותי בביצועים, אם רק אביא 

ת סוף השנה, כדי להכניס שיטה מסודרת ללמידה. אנחנו ראישיבות אחת לחודש, ולפעמים קצת יותר לק

 " .ההצלחות שלנו בעקבות המתכונת או הבגרות כדי לדעת מה לשפר בפעם הבאה מתחקרים את

 

הבגרויות והמבחנים המקדימים הם כר פורה במיוחד ליישום התחקיר ניתוח הממצאים העלה כי 

משום שהם מאפשרים למידה הן מצבי "משבר" והמורים כ בעינינתפסים משום שהם הן הצה"לי, 

מתרחש בתחקיר של חיל האוויר, שבו מהלך הטיסה בדומה לקונקרטית מטעויות. למעשה, 

 בגרותבחינות ה, (של מטוסי קרב) מספר ההפלותפי -מתועד והצלחה של טייס נמדדת על

בקלות יחסית באיזו מידה בעזרתם שניתן לכמת ולבחון  ,יםמדיד קריטריונים ןוהמתכונות גם ה

ים רף של ציבהל בית הספר, כיצד הם מאלי, מנתיאר כך, למשל, ב בית הספר. ישהצהיעד הושג 

מנת  יעד שקבעו עללכך משווים את הציונים  ציונים לפני כל בחינת מתכונת או בחינת בגרות ואחר

  פי המורים ועוד.-היעד שהוצב, פילוח ציוני התלמידים עלן מ הפערללמוד על סוג הטעויות, 

של רפורמות "אופק חדש"  תןעם כניסכבירים, מערכת החינוך שינויים התחוללו בבעשור האחרון 

ם, מם של המורים ומסלול קידוהתהליכים ארגוניים רבים, כולל הערכת ביצועיבו ,ו"עוז לתמורה"

חלק מעקרונות לבמידה רבה  תואמים ותהליכי פורמליזציה וסטנדרטיזציה. עקרונות אל חלו

עודדת הישגיות, חיל המהתרבות הארגונית של ל – חיל אוויר, ואף יותר מכךבהתחקיר 

 .על רקע זה קל יותרנעשה ועוד. יבוא התחקיר אל תוך מערכת החינוך  תחרותיות, מדידת ביצועים

כך, למשל,  מדידים כיעד לשיפור. מדגישים יותר את ההיבטים הערכיים והלאהלעומת אלי, יש 

 אומר חיים, מנהל תיכון במרכז הארץ: 

אבל כמערכת היא כל הזמן מתעסקת במדידה של ציונים, "מערכת החינוך מורכבת מאנשים מצוינים, 

 ולכאן אני נכנס ,בגרות, מיצ"ב וכן הלאה. הבעיה היא שכתוצאה מכך אין כמעט עיסוק בהיבטים ערכיים

 יםוההישג ,הציונים הם לא היעד ני מאמין שצריך ליצור מרחב בו... כמנהל תיכון במערכת אעם התחקיר



... לכן ינוך. המטרה לא צריכה להיות רק להנפיק כמה שיותר זכאים לבגרותערכים, נימוס וח םה יםהנדרש

 " .אנחנו מתחקרים את ההיבטים האלה

 

לנגד עיניהם, עדיין יש דמיון רב  מציבים המנהליםשניתן להבחין כי למרות ההבדל בתוכן היעדים 

הן במקרה ם. מבדרך ההתייחסות לעצם הרעיון של הצבת יעדים ושימוש בתחקיר ככלי לקידו

המפקד  שבוהשני היעדים מוכתבים מלמעלה כשכפול של הניהול הצבאי,  מקרההראשון והן ב

המנהל איננו קובע רק את . יתר על כן, ןארגובהוא המחליט והוא הקובע מה "נכון" ו"ראוי" 

אופן יישומם ותפעולם באמצעות התחקיר. וכך, הלוגיקה הצבאית את אלא גם , היעדים

אלא דרך אופני הפעולה הארגוניים,  ,התכנים הצבאייםלא דרך  ךתוך מערכת החינו משועתקת אל

המובן הקוראת תיגר על בניגוד לרעיון של למידה ארגונית אופן קביעת היעדים ומדידתם. כלומר 

במקרים אלו , יישום התחקיר ככלי למידה הופך (Argyris & Schön, 1996) ןהארגושל מאליו 

 הנחות היסוד הארגוניות ן שלשיש בו רכיב המטיל ספק בתקפותשאינו שיתופי או  ,לאמצעי ניהולי

 . הקיימות

 

 תגובות המורים והמורות. 4

ידי מנהלים אנשי צוות -מוכתב מלמעלה עלמערכת החינוך לתוך  תחקירכפי שהוסבר, יבוא ה

שינוי ארגוני, גם  ם אחרים שלתהליך זה כרוך בקשיים ניהוליים רבים. בדומה לתהליכיך אוויר, א

. במקרה זה תהליכי היישום של התחקיר במערכת החינוך מעוררים התנגדות בקרב העובדים

אופני פעולה המיובאים מתוך משינוי נובע מאופני חשיבה והכרוך ב במקרה זה הקושי, אולםו

: ממערכת היררכית, גברית ומשימתית למערכת של הארגון הקולט מזה דוארגוני שונה מאהקשר 

אחד ההבדלים הבולטים שנמצאו בראיונות עם אנשי צוות האוויר נוגע שטוחה, נשית ותהליכית. 

בית ספר תיכון במרכז הארץ, של לשעבר . דני, מנהל לעיל הוזכר , שכברלתהליך קביעת היעדים

 מתאר את שעבר עליו עם כניסתו לתפקיד: 

אני בעד הצבת יעדים ברורים. כך למדתי בצבא. זה דבר בסיסי  ..החלפת דיסקט. בפירוש."זה דרש ממני 

ביותר בחשיבה שלי. הריתמוס הארגוני שלנו הוא מובנה בצורה של קביעת יעדים, ביצוע ומדידה, ואין 

תלמיד, והמדידה ]עבור[ ה לכל היותר המורים מציבים יעדים אם לא קבעת יעדים...למדוד אפשרות 

ולא של  בעיה שלו ,בגדול ,היחידה היא המבחן. ילד שנכשל לא מעורר שאלה ברמת המערכת. זה

 ".המערכת

 



תהליכי מודגשים , שבה מדגים את הפער בין התפיסה המערכתית של הארגון הצבאי זהציטוט 

ובתהליך  יחידבילד הברמת הפרט, כלומר ממוקדת המערכת החינוך, לבין  למידה ברמת הארגון,

רה יאינה מתבצעת בדרך כלל בצורה סד הפקת לקחים ברמת הארגון בעוד, עצמו הלמידה שלו

ווחו על הקושי הנובע מהבדל מהותי זה ועל כך ידכמעט כל המרואיינים  .(Fullan, 1997)ועקבית 

שרוב האנרגיה מושקעת בתהליכי הלמידה של התלמידים ולא של המורים, שאינם מורגלים 

 גיל, מנהל בית ספר תיכון בצפון הארץ:כך מספר וחריות מערכתית על תהליכי הלמידה. בקבלת א

 

.. אני סופיים.-ןהשנה הראשונה שלי בבית הספר הייתה הקשה בחיי. זה דרש תעצומות נפש ומאבקים אי"

של  DNA -. זה לא בבעד משמעת, והמורים הם לפעמים 'זרקנים' גדולים. זו לא אשמתם. ככה הם הורגלו

 'טווח יש זמן לתהליכים ארוכי', . אמרו לי 'כאן זה לא צבא'..ל בחזרהוהכ יזרקו אלי הם כל הזמן... הארגון

-... אני לא מקבל את זה... למדתי בדרך הקשה שבאזרחות איולהציב יעדים כל הזמן'ו'תפסיק להלחיץ 

ש הרבה עמימות ומזה אפשר לסמוך על אנשים שיחשבו על הרמה המערכתית... ]במערכת החינוך[ י

... בהתחלה המורים היו נובעים הרבה מאבקים עם מורים, עם הורים ואפילו עם מפקחים של משרד החינוך

בהלם ]מהתחקיר[, אבל הם התרגלו ומבינים עכשיו איך זה עוזר בתהליכי שימור ידע וביצירת ארגון 

טובים. זה מראה הרבה על היכולת ... ברור שיש כאלה שיותר טובים ]בתחקיר[ וכאלה שפחות לומד

 ".האישית שלהם

  

ניכר הדברים הללו מן , יומי-םנוך עוסקת במשמוע של תלמידים ככלי עבודה יויאף שמערכת הח

ללמידה של התלמיד  מכוונתית המנהלים יוצאי הצבא היא כי המשמעת במערכת החינוך יכי חוו

שמעת להגדלת המ השאיפהם עצמם. בלבד ואינה מחלחלת עמוק יותר אל הארגון ואל המורי

זרה למערכת החינוך הבוא של תפיסה יבראש ובראשונה  משמעה והאחריות האישית של המורים

"( ואולי אף מנוגדת להנחות היסוד של הארגון של מערכת החינוך DNA-ק מה"אינה חלש)

", ?האחריות ללמידהלשאלה "של מי נוגע כאמצעי לשינוי הנחות היסוד ב וצגהתחקיר מ החינוכי.

תכנים באינה מועברת  וחדש. מיליטריזציה זמסוג מיליטריזציה אולם בד בבד הוא גורם ל

  חינוך קונקרטי למשמעת, אלא באמצעות פרקטיקה שהיא צבאית בעיקרה.אף לא בו מסוימים

 

 מסקנות

לא רק בצבא אלא גם בחיים האזרחיים. גבוה מאוד למעמד זוכים  בחברה הישראלית הטייסים

לבנה והגמונית, וכאשר אנשי צוות אוויר משתחררים אל האזרחות הם  עיליתטייסים נחשבים 



גם שיש להם מתברגים לעתים קרובות בתפקידי צווארון לבן ובתפקידי ניהול, מתוך הנחה רווחת 

תפקידי הנהגה בקרובות  נדרשת לעתיםה ,גם יכולת ליטול סיכוניםויכולות שכליות גבוהות 

, אין ספק כי האלהמיתוסים לשהמציאות אינה בהכרח תואמת על פי (. אף 2010ארגונית )גונן, 

ל ובם בשוק העבודה ולשכפוציהטייסים עצמם משתמשים בניסיון שצברו בטייסת כמשאב למ

גם באזרחות. אל הדימוי האליטיסטי של הטייסים בקרב הציבור מתווספת הגבוה מעמדם 

העובדה כי הם לומדים במסגרות של השכלה גבוהה כבר במסגרת הקורס והשירות הצבאי, והם 

, יש . במילים אחרותמשתחררים כשברשותם תואר ראשון לפחות ולעתים קרובות גם תואר שני

מעמדם צוברים בשלב זה של בני בידיהם גם המשאבים האינטלקטואליים שאנשים בני גילם ו

ממצב ה ,משאב שלישיכ משמש בידיהםמחקר זה,  ו שלמעידים ממצאיחייהם. התחקיר, כפי ש

בשוק העבודה וכבעלי ניסיון ניהולי בשדה הארגוני כבעלי עוצמה ומשאבים רבים מאוד אותם 

עצמם כמי שאוחזים ב"סוד ניהולי" או ב"בשורה את האזרחי. לעתים קרובות הם תופסים 

עצמם כמי שיכולים את הם רואים ולכן הצבא אל האזרחות, ן ניהולית" שהם נושאים אתם מ

לתרום לידע הניהולי בכל תחום. במובן זה, התחקיר משמש משאב מרכזי לשדרוג מעמדם במעבר 

 הצבא אל האזרחות.  ן מ

יצירת היררכיה  מבוססתשל אנשי צוות אוויר כמנהלים  םהראיונות עם הטייסים העלו כי זהות

-עבודה עלו עיונות ניהוליים מסורתיים, כגון היררכיה, שליטה פורמליתמתעלה על פני רהחדשה 

עצמם כמי שאינם "תקועים בעבר", שכן הם את הטייסים ראו ן פי נהלים קבועים. חלק גדול מ

מאמצים רעיונות ניהוליים מתקדמים ועכשוויים יותר, כגון למידה ארגונית, שוויון, רפלקציה 

 חלופהים עהולי מציב אותם, בעיני עצמם לפחות, כמי שמציועוד. אימוץ התחקיר כמשאב ני

ממשית לניהול המסורתי ולמעשה כמי שנושאים בשורה ניהולית חדשה, דמוקרטית ומתקדמת 

כדרך חיים, כתפיסת עולם, כ"ערך המוסף" של מאומץ יותר. כדי לבסס עליונות זו התחקיר 

ודמוקרטיה ארגונית הטייסים  ןשוויוהטייס לניהול סטנדרטי ושגור. למעשה, לצד מסרים של 

הראשונים  המסרים ,של עליונות והיררכיה מסוג חדש. ואולם יםמסרמבססים המנהלים 

תחושת העליונות היא סמויה ובלתי ואילו מדוברים וגלויים לעין, נישאים כמסר ניהולי ברור, 

 אחרות.   דרכיםמדוברת ומועברת ב

-אויי העשורים האחרונים הביאו לחלחולו של שיח נמדיניות החינוך והרפורמות שנעשו בשנ

ליברלי וליבוא של פרקטיקות ניהול כלכליות ועסקיות אל תוך מערכת החינוך. תרבות ארגונית 

מעלה על נס הישגים מדידים והערכה חיצונית מוגברת של הישגי המערכת ושל ה ,חדשה זו

מטרות לרטוריקה ולתואמת היא וך והתחקיר אל תוך מערכת החינ תכר פורה להגירהיא המורים, 

מערכת עולים השל מדיניות הסטנדרטים החדשה של מערכת החינוך. הערכים העכשוויים של 



למידה, לבקנה אחד עם הערכים החדשים של טייסי חיל האוויר )כמו שאיפה מתמדת לשיפור ו

האנכרוניסטיים הערכים שחדרו אל חיל האוויר במקום  ,תחרות(ו התפתחות אישית, הישגיות

 שקדמו להם )כמו רעות, שיתוף פעולה ואחדות(.  

על רקע זה מתחזקת האמונה ביכולתו של התחקיר לעבור אל מערכת החינוך ולהתאים לה, וגם 

האמונה בנשאיו של הכלי הניהולי החדש בתוך בתי הספר. ואולם, ביבוא התחקיר לתוך מערכת 

יים, אלא גם היררכיה מעמדית צבאית וערכים ליברל-אויהחינוך מועברים לא רק ערכים נ

התחקיר ת הגיריש במיליטריסטיים המוסווים במעטה של ניהול דמוקרטי ושוויוני. במובן זה 

במיליטריזם יונו ציע גרבר בדהזה שמחלחול סמוי, אם כי פחות כוחני, משום לתוך מערכת החינוך 

במקרה זה אינה המיליטריזציה  גם אםבנלי ובחלחול השפה הצבאית אל מערכות אזרחיות. 

  מהלך מודע ומכוון של הטייסים, מדובר בתוצאה בלתי מכוונת, ולטענתנו גם בלתי רצויה. 

אחר נחקרה רבות בהקשר של  הקשראחד ל הקשרשל שיחים ומודלים פרופסיונליים מ תםהגיר

 & Czarniawska-Joergesתהליכי גלובליזציה ומתוך הפרספקטיבה של התיאוריה המוסדית )

Sevón, 2005; Frenkel, 2005)אם החוקרים הארגוניים, בעיקר בתיאוריה המוסדית, . עם זאת ,

נוטים להתמקד באופן שבו פרקטיקות ארגוניות מופצות בהקשרים תרבותיים שונים, המקרה של 

אוויר אל מערכות אזרחיות אחרות מצביע על כך שאין מדובר רק החיל של התחקיר  יבוא

שמדובר בהגירה של פרקטיקה אף על פי ) אחראחד ל הקשרמהגרת מהבפרקטיקה ארגונית 

במאמר זה הצענו משעתקת את יחסי הכוח הארגוניים. ה(, אלא בהגירה של אידיאולוגיה צבאית

ד מזה שהוצע בעבר. אנו ובאופן שונה מאלבחון את המיליטריזציה של מערכת החינוך בישראל 

מיובאות לתוך המערכת מתוך ההתבוננות בדינמיקה ובפרקטיקות הארגוניות מתוך סבורים כי 

והאופנים ה"רכים" יותר  הצבא נוכל למצוא דרך חדשה לבחינת ממדי המיליטריזם בישראל

מסייע להם  אינו יתר על כן, התחקיר שהטייסים מביאים עמם לבית הספר. םבהמתרחש  הואש

שליטתם ואף לעצב ולהגדיר את זהות את לממש את כוחם וגם להביא שיח ניהולי חדש, אלא רק 

ן לא רק מ הגירהמחקר עתידי יכול לבחון את תהליך הבית הספר ואת הערכים השולטים בו. 

 הצבא אל מערכת החינוך אלא גם ההפך.  

ה, נוגע זא הרחבנו בו את הדיון במאמר היבט חשוב ואחרון שיש לתת עליו את הדעת, אף של

של תרבות ארגונית "גברית"  הקשרלהיבטים המגדריים ולמעבר התחקיר על כל משמעויותיו מ

של התחקיר  מותרבות ארגונית "נשית". למעבר זה יש משמעות עצומה בתהליך תרגוהקשר של ל

במופעו התחקיר ראשית, יש לציין כי . מעניקה יתרון לטייסים הגבריםהכפרקטיקה ניהולית 

האידיאלי אמור לקדם ערכים של שיתוף, רפלקציה, הודאה בטעויות, חוסר משוא פנים ויצירת 

וירה מכילה ואינטימית, שכן הוא כולל מהלך של למידה מטעויות ושיתוף האחרים במידע זה. וא



ממתנת הית "נשית" יותר, באופן סטריאוטיפי ניתן לראות בערכים אלו שיקוף של תרבות ארגונ

(. גם הטייסים Ashcraft, 2005פרשנות דומה גם אצל  אורואי והמוחצן )ריאת השיח הצבאי הה

שרואיינו לצורך מחקר זה ציינו כי התחקיר "מכיל בתוכו אלמנטים נשיים וגבריים" וכי "ניהול 

 מןקים מסוימים נכון צריך לכלול את שני הרכיבים הללו". ואולם, בפועל הם מאמצים רק חל

הרכיבים ה"נשיים" ת העצמי כמוצלחים ובעלי יתרון. הכלל םפוגעים בדימוי, שאינם התחקיר

 .    יכולים-ככולבדימוים ואיננה פוגעת בו רוב נשי יש כביכול משמשת להם יתרון בארגון ש

את התחקיר לשיח מתרגמים שנית, בתהליך היבוא של התחקיר אל התחום האזרחי הטייסים 

ם על פני גברים מנהלים אחרים. במילים ניתרואת  משקפתהולי שבו ההכללה של הרכיב הנשי ני

עצמם במעמד את ב למצ  בידיהם כדי  משמשהיא משאב ה ההכללה של אלמנטים נשיים ,אחרות

מכליל אלמנטים אלו בשיטת  ינוהגבוה ביותר גם במערכת האזרחית. הם מתייחסים למי שא

מי " )בלשונם הם( ורואים את עצמם כ"monkey manעבר" וכאל הניהול שלו כאל "תקוע ב

עשוי להיתפס כנשי או כחלש. הכל אלמנט "רך"  והמדיר מתוכ ,מתעלים מעל שיח שוביניסטיש

 ,מאפיין לעתים קרובות את השיח הצבאיה ,יתר על כן, ההתעלות מעל השיח המאצ'ואיסטי

אותם כמודל של "גבריות משודרגת" וטובה יותר בשל יכולתה להכיל גם נשיות. כמנהלים  מציגה

לעתים בחשיפה הכרוכה בתחקיר בתהליכי הערכת עובדים, כך ש"עובדים  משתמשיםהם אף 

 רטובים" מוגדרים כמי שמסוגלים להיחשף ולהודות בטעויות ועובדים פחות טובים נתפסים באו

קנה להם כוח ארגוני, התחקיר יכול אפוא לשמש טכניקה למשמוע מהשלילי. בהיותם במעמד 

באופן מעמיק  את המשמעויות המגדריותלא רק לבחון יכול העובדים. מחקר עתידי  של מדרוגלו

 ורחב יותר, אלא גם את האופנים שבהם התחקיר משמש אמצעי שליטה בארגונים.  
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