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העמדות המובעות במאמר זה הן על דעת הכותבים בלבד ואינן מבטאות את העמדה הרשמית 
של צה"ל, חיל האוויר או חיל הרפואה. 

תקציר
מנהיגות היא היכולת של אדם או קבוצת אנשים להוביל אחרים אל עבר מטרה משותפת תוך 
שבו  והאופן  ובריאותי  אזרחי  למשבר  הובילה  הקורונה  מגפת  סמכות.  של  מינימלית  הפעלה 
מטופל משבר זה יצר זיקה ברורה בין ניהול משברים לבין סגנונות מנהיגות. ניתן להקיש וללמוד 
ממרכיבי המנהיגות הצבאית וכך לטייב את היכולות המנהיגותיות בקרב עובדי מערכת הבריאות.
ניתן להניח כי מכל מנהיג, בכל סגנון מנהיגות שבו הוא בוחר, נדרשים רוב המאפיינים הבאים: 
היכולת להציג חזון, היכולת לתת דוגמה אישית, קבלה ויישום אפקטיביים של החלטות, היכולת 
להפחית  מבלי  אחרים  לאנשים  סמכויות  להאציל  והיכולת  אומץ  ארגון,  כושר  שינויים,  להוביל 

מאחריותו האישית של המנהיג לתוצאות.
במאמר זה נסקור את נקודות הדמיון והשוני בין מנהיגות צבאית לבין מנהיגות רפואית. שתיהן 
מחייבות את היכולת להוביל בתנֵאי אי-ודאות, להפגין גמישות, לתווך מידע לציבור וליצור שיתופי 

פעולה, אך יחד עם זאת הן שונות מהותית בתהליך ההכשרה.
ברמה  הרפואית  המנהיגות  את  לפתח  לצורך  באשר  המודעות  התגברה  האחרונות  בשנים 
אפשרי  הוא  הרפואית  המנהיגות  באמצעות  בישראל  הבריאות  מערכת  שיפור  האסטרטגית. 
בהחלט ואף הכרחי, וקיימת הלימה בין מאפייני מערכת הבריאות לבין אלה של צה"ל בכל הקשור 

לתכונות הנדרשות ממנהיגים.
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מנהיגות רפואית ומנהיגות צבאית

מבוא
מאמר זה בוחן את חשיבותה של המנהיגות במערכת הרפואה הישראלית ומציע כיווני חשיבה 
קבוצת  או  אדם  של  היכולת  היא  מנהיגות  צבאית.  למנהיגות  השוואה  באמצעות  בנושא 
אנשים להוביל אחרים אל עבר מטרה משותפת תוך הפעלה מינימלית של סמכות ]1[. פעולה 
להגדיר  ניתן  הצבאי,  בתחום  שינוי.  וליצירת  להשפעה  ישירה  בצורה  מתקשרת  מנהיגותית 

מנהיגות כיכולת המפקדים להניע את פקודיהם לביצוע המשימות.

מגפת הקורונה הובילה למשבר אזרחי ובריאותי, והאופן שבו מטופל משבר זה, בעולם בכלל 
ובמדינת ישראל בפרט, יצר זיקה ברורה בין ניהול משברים לבין סגנונות מנהיגות בתחומי ידע 

ועשייה שונים.

כשם שברור לנו כי סגנון המנהיגות של מפקד ישפיע על התנהלות הקרב, כך ברור לנו שמנהיגותו 
כולו  הציבור  התנהלות  על  תשפיע  הקורונה  'פרויקטור'  של  או  הבריאות  משרד  מנכ"ל  של 
בזמן משבר. גם מנהיגות מערכת הבריאות בעצמה מושפעת מתהליכי קבלת ההחלטות של 
הממשלה ושל גורמים נוספים. מגפת הקורונה הדגישה את חשיבותה של המנהיגות הרפואית 

בהתמודדות עם האתגר.

חיים  שסכנת  העובדה  והוא   – עמוק  משותף  יסוד  הצבאית  ולמנהיגות  הרפואית  למנהיגות 
מרחפת מעל המונהגים. בהקשר הצבאי חוששים לוחמים מפני פציעה, נכות, נפילה בשבי ואף 
מוות. בדומה לכך, מטפלת מערכת הבריאות באנשים שנמצאים בדרגה זו או אחרת של סכנת 
חיים. יש לכך השלכות על ערך המנהיגות: מנהיגים בארגונים אלה צריכים לעבוד תחת לחץ, 
בתנאים של אי-ודאות ותוך התמודדות עם קבוצות של בעלי אינטרסים, כאשר להחלטותיהם 

השלכות העלולות לסכן חיים של אחרים.
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ניתוח מאפייני מערכת הבריאות בישראל מלמד כי ניתן להקיש 
ממרכיבי המנהיגות הצבאית במטרה לטייב יכולות מנהיגותיות 
ורופאים.  מנהלים  על  בדגש  הבריאות,  מערכת  עובדי  בקרב 
כדי לבצע זאת, נידרש להגדיר את מרכיבי המנהיגות הצבאית 

שאותם ניתן ליישם במנהיגות הרפואית.

הלכה  רפואית  ומנהיגות  צבאית  מנהיגות 
למעשה

נושאים.  למגוון  חקר המנהיגות הוא תחום רחב מאוד שנוגע 
בתחום  לעיסוק  וגוברת  הולכת  לב  תשומת  כיום  מוקדשת 
זה במערכת הבריאות. היכולת של דרג הניהול הבכיר לקדם 
ניהולית  איכות  לשיפור  אפקטיביות  ויוזמות  מאמצים  ולטפח 
כך  המוסד  את  קדימה  ותוביל  תסייע   ,]4[ מנהיגות  ויכולות 
שיהיה מסוגל להתמודד בהצלחה עם האתגרים הרבים לאורך 

הדרך ]2,5[.

ניתן להניח כי לכל מנהיג, בכל ארגון שבו הוא פועל ובכל סגנון 
מנהיגות שבו הוא בוחר, נדרשים רוב המאפיינים הבאים:

1.  יכולת הצגת חזון: היכולת להגדיר באופן ברור ומוחשי את 
המטרה המשותפת אליה הוא שואף להגיע. 

במעשיו  לבטא  היכולת  אישית:  דוגמה  מתן  2.  יכולת 
מצפה  הוא  להם  שבהתאם  הערכים  את  ובהתנהגותו 
אמונם  את  לרכוש  זאת  ובאמצעות  לפעול  מהמונהגים 

ואת ביטחונם בו.

3.  קבלה ויישום אפקטיביים של החלטות: היכולת לשקול 
שיקולים שכלתניים אל מול שיקולים רגשיים בעת קבלת 
חסר,  מידע  או  סיכון  לקיחת  של  במצבים  גם  החלטות, 

וליישם את ההחלטות באופן עקבי עד להשלמתן.

4.  יכולת הובלה בזמן שינויים: היכולת להתמודד עם מצבים 
של שינוי, על כלל המורכבות והקושי הכרוכים בהם.

לאופן  בנוגע  אינטואיציה  פיתוח  פסיכו-חברתית:  5.  גישה 
את  לזהות  ויכולת  מההנהגה  המונהגים  מושפעים  שבו 
להגשמת  ומלא  עקבי  באופן  שיפעלו  מנת  על  צרכיהם, 

המטרות אליהן מוביל המנהיג.

ביציבות  ולתחזק  להפעיל  לעצב,  היכולת  ארגון:  6.  כושר 
מבנים ארגוניים.

יוצאות דופן בסיטואציות  7.  אומץ: היכולת לקבל החלטות 
ייחודיות המצדיקות זאת תוך שמירה על אמון המונהגים.

8.  האצלת סמכויות: יכולתו של המנהיג להאציל מסמכויותיו 
לאנשים אחרים מבלי להפחית מאחריותו לתוצאות.

מניתוח מאפיינים אלה, עולות נקודות דמיון רבות בין מנהיגות 
גבוהה  יכולת  מחייבות  שתיהן  רפואית.  מנהיגות  לבין  צבאית 
בעולם  משתנה.  ומציאות  אי-וודאות  בתנֵאי  הובלה  של 
ידע  בסיס  על  מתקבלות  מההחלטות  גדול  חלק  הרפואה, 
רב  מספר  הכוללים  מחקרים  בסיס  על  כלומר  ומתוקף,  רחב 
ועדות  ידי  על  פרוטוקולים שנוסחו  לאורך שנים,  נבדקים  של 

מומחים, מאמרים שפורסמו בכתבי עת מובילים לאחר סקירת 
אולם  רב.  וניסיון  רפואיים  בכנסים  שמוצג  מידע  עמיתים, 
ולא  מהירים  תפיסה  שינויי  גם  מחייבת  רפואית  מנהיגות 
רק היצמדות לבסיס הידע הקיים, מכיוון שלעיתים ההמתנה 
ולאובדן  ההחלטה  בקבלת  לעיכוב  תוביל  המתאים  למידע 
משבר  בעת  אירעה  לכך  בולטת  דוגמה  משאבים.  או  זמן 
לצורך  התעכבה  מסיכות  עטיית  לחייב  ההחלטה  הקורונה: 
הוכחת היעילות של אמצעי הגנה זה, מה שעיכב את תחילת 
השימוש בו. כך גם העיכוב בקיצור משך הבידוד, או ההחלטה 
להדבקות  שהובילה  לישראל  האווירית  התנועה  סגירת  על 
רבות. דוגמאות אלו ממחישות את החשיבות של תהליך קבלת 
ההחלטות הדינמי בתנֵאי אי-ודאות או ודאות חלקית. שני סוגי 
של  רבה  למידה  נדרשים  והרפואית,  הצבאית  המנהיגות, 

.)Agility – זמישות" )זריזות וגמישות"

נוסף על כך, מגפת הקורונה במדינת ישראל הוכיחה שניהול 
ליצור  לציבור,  מידע  לתווך  ביכולת  גם  כרוך  רפואי  משבר 
לפעולה.  ולהניע  הביטחונית  המערכת  עם  פעולה  שיתופי 
נדרש  המנהיג  מורכב:  הרפואית  המנהיגות  בעולם  האתגר 
יחידות משנה בעלות תפיסות, תרבות ארגונית  לחבר ולאחד 
זהות  מזאת,  יתרה  אחד.  משותף  לחזון  שונים  ואינטרסים 
השונים  ההנהלה  דרגי  למונהגים;  ברורה  תמיד  לא  המנהיג 
כוללים את מנהל המחלקה, מנהל בית החולים, מנהל קופת 
החולים ושר הבריאות. ריבוי מנהיגים מקשה לממש את החזון, 
תת- להיווצרות  מובילה  משותף  חזון  ללא  רפואית  ומנהיגות 

יחידות שפועלות בנפרד זו מזו.

מנהל  או  חולים  בבית  מחלקה  מנהל  האם  השאלה:  נשאלת 
מרפאה של קופת חולים הוא מנהל או מנהיג? ננסה לענות על 

השאלה באמצעות השוואה לעולם הצבאי.

מנהיג.  לבין  מפקד  בין  זהות  בהכרח  אין  הצבאית  במנהיגות 
שלהם  המנהיגות  שיכולת  הפיקוד  דרגי  בכל  מפקדים  ישנם 
נמוכה, ולעומת זאת ישנם חיילים פשוטים שמסוגלים להוביל 
את מחלקתם לביצוע משימות ולגלות מנהיגות. כך גם במערכת 
הבריאות – מנהל מחלקה עשוי להיות מוביל בתחומו מבחינה 
מתאימה  שלא  אישיות  בעל  אך  מקצועית  ו/או  אקדמית 
להנהגה, ולכן לא יצליח בתפקידו. לעומת זאת, אח או רופאה 
מנהיגותיים  וכישורים  אישיות  בעלי  להיות  עשויים  במחלקה 
המקנים להם את היכולת להוביל את אנשי המחלקה לתוצאות 

טובות ברגע האמת.

רפואית  מנהיגות  לבין  צבאית  מנהיגות  בין  המהותי  השוני 
נושא  הבריאות,  במערכת  ההכשרה.  בתהליך  ביטוי  לידי  בא 
המנהיגות לא מהווה חלק אינהרנטי מתהליך הכשרת הרופאים 
לכל אורכו, בשונה מתהליך הכשרת המפקדים בצה"ל. מסלול 
הכשרת אנשי המקצוע בתחומי הרפואה השונים מורכב ברובו 
המכריע מתכנים מקצועיים העומדים בליבת מקצוע הרפואה, 
לביצוע  הטכניות  היכולות  והקניית  הידע  בסיס  בניית  כמו 
ולא  כמעט  והמנהיגות  ההובלה  רכיב  בעוד  רפואיים,  הליכים 

בא לידי ביטוי במסלול זה.

מנהיגות  יכולות  בעלי  אנשים  למצוא  ניתן  הארגונים  בשני 
הם  מנהיגות  ופיתוח  מנהיגות  שבצבא  בעוד  אבל  טבעיות. 
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הרפואה  בעולם  מתחילתו,  כמעט  ההכשרה  תהליך  בליבת 
בריאות  מערכות  במנהל  תואר  גם  כזה.  מובנה  תהליך  אין 
למשל  )כמו  הבריאות  משרד  של  בתוכנית  השתלבות  או 
תוכנית 'ענבר'( אינם מהווים פתרון, כיוון שהם מספקים כלים 
מנהיגותיים רק בשלב מאוחר, או לקבוצה מצומצמת מאוד של 

אנשי רפואה.

יחד עם זאת, המצב בישראל הוא יוצא דופן. רבים מן המנהיגים 
אשר  צבאי,  רקע  בעלי  רופאים  הם  כיום  הבריאות  במערכת 
למעשה הוכשרו למנהיגות על ידי מפקדים בחיל הרפואה בעת 
שהיו רופאים צבאיים, או במסגרת צבאית אחרת. בצה"ל קיים 
בזירות  צבאית  במנהיגות  מנהיגות העוסק  לפיתוח  בית ספר 
לא  אם  גם  בישראל,  רבים  רופאים  אחרות,  במילים  השונות. 
רכשו את כישורי המנהיגות שלהם בהכשרתם כרופאים, רכשו 
אותם מעצם התנסותם בפיתוח מנהיגות במערכת הצבאית, 
ולכן מגיעים  ואפילו רופאים צבאיים,  בהיותם חיילים, קצינים 

למערכת הבריאות כשכישורי מנהיגות ברשותם. 

ניתן למצוא הכשרה בתחום המנהיגות גם בקרב סגלי האחיות. 
נכתב:  האחיות  הכשרת  במסגרת  הנלמד  הקורס  בתיאור 
"המנהיגים במקצועות הבריאות בכלל והאחים והאחיות בפרט, 
אתיות  שאלות  עם  להתמודד  יומיומי  באופן  כמעט  נדרשים 
מגוונות, הנגזרות מלבטים, קונפליקטים ודילמות בהקשר של 
כבוד האדם, הן בהיבט הקליני והן בהיבט המערכתי-ניהולי". 
מערכת הבריאות רואה כל אחות כבעלת פוטנציאל להנהיג, 
אותה  המנהיגותית  העבודה  עם  אחד  בקנה  העולה  דבר 
 – הצבאיים  מתפקידיהן  בחלק  גם  לבצע  האחיות  נדרשות 

כדוגמת פיקוד על גפי הרפואה בבסיסי חיל האוויר. 

שונים  בריאות  בארגוני  ניכרת  האחרונים  העשורים  בשני 
בישראל )קופות החולים ומשרד הבריאות( עלייה במודעות לכך 
שיש להשקיע ולפתח, ברמה האסטרטגית של הארגון, מנהיגות 
רפואית שתוכל להתמודד בהצלחה עם אתגרי ההווה והעתיד. 
הדבר בולט במיוחד במשרד הבריאות, שהשיק יחד עם ארגון 
'מעוז' את תכנית 'ענבר', ובמערכת הבריאות הקהילתית, שבה 
מתפתח בהדרגה תחום הניהול הרפואי כמקצוע נפרד. דוגמה 
נוספת לכך ניתן לראות בקופת חולים 'מכבי' שבה הוחלט כבר 

של  מעמדו  לחיזוק  האסטרטגית  ברמה  לפעול   2002 בשנת 
הרופא המנהל, ולהפכו מרופא שעיקר תפקידו לאשר פעולות 
את  להצעיד  המסייע  ומנהיג  יוזם  לגורם  ותרופות  רפואיות 
הארגון קדימה במדדי איכות ברפואה. בהתאם לכך, מקדמת 
'מכבי' תכנית הכשרה ומתן כלים ארגוניים לתמיכה במנהלים 

רפואיים ולפיתוח עתודת מנהיגות בניהול ]3[. 

סיכום
מטבע הדברים, הצורך להכשיר את המפקד הצבאי למנהיגות 
מוכר היטב בצבא, ועל כן מקבל מענה נרחב. שיפור מערכת 
הבריאות בישראל באמצעות המנהיגות הרפואית הוא אפשרי 
מערכת  מאפייני  בין  הלימה  קיימת  הכרחי.  ואף  בהחלט 
הבריאות לבין אלה של צה"ל בכל הנוגע לתכונות ולכישורים 
הנדרשים ממנהיגים. יתרה מזאת, שיתופי הפעולה בין מערכת 
כפי  רפואי,  משבר  בעת  הביטחונית  המערכת  לבין  הבריאות 
שבאו לידי ביטוי במהלך מגפת הקורונה, מחזקים את הצורך 

בביסוס מנהיגות שרואה ערך בניהול משותף.

נכון יהיה לבחון ולחזק את המנהיגות הרפואית דרך הטמעת 
המקצועית  ההתפתחות  בשלבי  כבר  מנהיגות  וכלי  תכונות 
הכוונה  נדרשת  כך,  על  נוסף  הרפואה.  אנשי  של  המוקדמים 
גוף  של  לחלופין  או  הבריאות,  במערכת  הבכיר  הדרג  של 
ריכוזי והוליסטי שיהיה האחראי על תהליכי פיתוח המנהיגות 
הרפואית במדינת ישראל בכלל ההיבטים: התורה וההדרכה, 
התקשורת  מיומנויות  והקניית  הכשירות  שימור  ההכשרה, 

וההסברה.

מעבר ל"יציקת" יכולות מנהיגות במנהיגים הפוטנציאליים כבר 
לגוף  רפואי,  סגל  כאנשי  הכשרתם  של  המוקדמים  בשלבים 
משותפת"  ארגונית  "שפה  לייצר  פוטנציאל  המרכז  לגורם  או 
בהסתכלות  ויעדים.  מטרות  החזון,  מרכיבי  כמו  בתחומים 
ממוקדת יותר, נכון תעשה מערכת הבריאות אם בכל מסגרת 
ארגונית שלה, למשל בבית חולים, יהיה בעל תפקיד האמון על 

הנושא.
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