האם מנהיגשת

עה הרהורו ~ערכת
F h r - ~ r - a r n

השבועוןהאמריקניטייםפרסםכתבהבמלאת
שלושיםשנהלמותהנשיאג'וןפ'קנדי.
המרואייניםנשאלו,מהחשוכששמעועלרצח
מיהשואל?
יפרצובבכי,חשו
הנשיא.הםסיפרו,
כ
תחושותחריפותשלעצבואףשלדיכאון.
אישלאנענה,הואחזרעלשאלתובשנית
חלקדיברועלתחושה,כי"חרבעליהם
ובשלישית,ואישלאנענה.אזיאמרכרושצ'וב,
עולמם";אחריםחשו,כי"העולםלאיצליח
ם
י
לתפקד"ועודכהנהוכהנהביטויים,המעיד
ו
י
ש
כ
ע
ם
י
נ
י
ב
מ
י....
אתם איפההיית
עלרגשיותעצומה.
כרושצ'ובהקיףאתהאולםבמבטו,ושאל,

התגובותלגביהנשיאקנדיומותואולי
אינטנסיוויותבמיוחד.איןספק,מנהיגים -
אלההנתפסיםללאעורריןכמנהיגים -
מעורריםרגשות,ונמצאיםבמרכזשל
תהליכיםרגשיים,שלעתים,כפישתואר,הם
מאודאינטנסיוויים.
מסופר,כיבנאוםהדה-לגיטימציהשליוסף
סטאלין(שהיה"שמשהעמים",בעיני
מיליונים,מנהיגבדרגתאל)בוועידההעשרים
שלהמפלגההקומוניסטיתשלברית-המועצות
סיפרניקיטהכרושצ'ובעלהמעשיםהאיומים,
שעשהסטאלין  -פקודותרצח,התנהגות
ברוטלית,התפרצויותחסרות-רסן,שהובילו
להחלטותעלהרגאנשיםועודדוגמאותקשות
ביותר.
לפתענשמעקולבאולם,שהיהמלאמפהלפה:

ואתה,שהייתבהנהגה,וחזיתבכל
ת?
הדבריםהאיומיםהללו,היכןהיי

8
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אכן,כפישמצביעהאנקדוטהזו ,הקשראלהמנהיגיכול
להיות מושתת על פחד ,המיוחס לסמכות ,שיש לה
כוחות עצומים ,אפילואלוהיים,בעיניהמייחסים לה
עוצמה.כך,התייחסוהסיניםאלמאוטסהטונג,האיראנים
 אלהאיאטולהחומייני,היפנים  -אלהקיסרהירוהיטו,וכן הלאה .הדוגמה שלמנהיג הכתג'ונסון,שהביא את
אנשיומקליפורניהלג'מאיקה ,שבדרום אמריקה ,ושם,
לאחרנאום ,הואהביא להתאבדותםהקולקטיווית של
מאותמאמיניו,היא דוגמה להזדהות ברמה מוחלטת.
המנהיגהפךלהיות"אניקיבוצייעדכדיטשטושמוחלט

שלהזהותושלהעצמאותברמתהפרטים.
אחתהדוגמאותהמובהקותליסודהרגשיביחסלמנהיג
 ללא קשרלמעשיו ,להצלחותיו ולתרומתו  -הנהבניסומוסוליני .הוא נחשבבעיני האיטלקים למנהיג
כריזמטי ,שעורר רגשות חזקים ,אןההיסטוריונים של
התקופה מראים,כימוסוליני הביא חורבן לאיטליה,
והחלטותיוהיושגויותוהרסניות.הביוגרפיםשלמוסוליני
מתאריםאותוכדמותנלעגת ,חסרתיציבות,עםנטיות
דרמטיותמובהקות,מונעתעל-ידיפרציםרגשייםוכדומה.
אולם האיטלקים לא הקשיבו כלל ,ולא שעו לתכנים,
שהציגמוסוליני.כפי שתיאר זאת מקסמית במטפורה

קולעת:
האיטלקים ,אוהבי המוסיקה והאופרות ,ראו
במוסוליני טנור גדול;וכפי שקורהלגבי טנורים
גדולים ,הם הקשיבו רק לזמרה ,למנגינה ,לקול
השר,מבלילהתייחסכלללמלים.לגביהם רקהטון

היהמשמעותי...י
הדימוי הזה מבטא אתתמציתהדילמהביחסלסוגיית
איכותם שלמנהיגים.מרביםכיום לדברעל"מצוינות"
 מצוינותבניהול,מודלים שלמצוינותוכיריב .ברמןכאשרמדוברבמנהיגים,ניתןלראותדוגמאותרבותשל
מנהיגים ,שנתפסו ככריזמטים ,כסוחפים ,כהחלטיים
וכנמרצים,ולאחרשעזבואתמערכותיהםקרסוהמערכות
הללו קריסה גדולה .האם המנהיגים האלה מצוינים?
אולימנהיגותםעודדהתלות?יצרהמיתולוגיהשל"אדם

סא"לשיליןד"רמיכהסופרי
גדול"?אולימנהיגותםהיתה"טריפעלהאגרי,ולאנתנה
דברזולתהסיפוקיםהאלה?(ובעצם,לאנבנוכלתשתיות
אמיתיותברמתהמערכותוברמתהאמונהשלהמונהגים
בעצמם?)הציבורהישראליהבוגרזוכרהיטבאתהאפקט
ן (שנחשב בתקופות
האדיר ,שהיה לבחירת משהדיי
מסוימותשיגדול הכריזמטורים"') לשר הביטחון שבוע
לפניפרוץמלחמת ששתהימים.התחושההיתה,כיהגיע
מנהיג מושיע ,ואלפיחיילים בשטחי כינוס בתקופת
ההמתנה למלחמה חשו הקלה גדולה .אולם,בדיעבד,
ברור,כימינויולאתרםלניצחוןצה"לבמלחמה(וגםלא
יכולהיהלתרום)  -לעברלאפקטהפסיכולוגיהמיידי.
מישהכיןאתהצבאהיההרמטכ"ל?pn2רבין,ואולייותר
מאחריםתרםלכךלויאשכול,ראשהממשלהושרהביטחון
בשניםשלפניפרוץהמלחמה(.בכלל,בתודעההציבורית
הישראליתזכור אשכולכאנטי-מנהיג,אוכמנהיגחלש.
יותר מכלזוכרים לו את נאומו המגומגםברדיו ערב
מלתמת ששתהימים,נאוםשגרםלפניקהגדולה.מתברר,
י הנאוםהיה מכתב-יד ,שכתבישראלגלילי,והיובו
כ
מלים שלאנמחקוומליםשנכתבובכתבלאברור,וגרמו
לבלבולבמובןהטכני)...
באחרונה,במלאתעשריםוחמששנהלמותושלאשכול,
עשורביםמאזן שלפועלו ,כראש ממשלה,וניתחו את
מעשיו.לדעתרבים,הואהטובשבראשיממשלותישראל.
בתקופתונבנו תשתיות לכלכלה,להתיישבות ,למשק
המים,ובעצם כמעטשאין תחום תשתית ,שאשכול לא

מגלעהמכוןלמנהיגות

בניהולומרצהבאוניברסיטת
תל-אביב.
לשעברמפקדבית-הספר
לפיתוחמנהיגות.

תרםלומשמעותית.
ם
י
ר
ו
ה
ר
ה
ה
ו
עלמנתלסגוראתמעגלהדוגמאות
בשולי
הדוגמאותהללו,נחזורשובלקנדי.האפקטהרגשי,שהוא
יצר,ברורוידועלכל.אךכיום,בפרספקטיווה שלשנים,
מתברר,שתפקודו,בהשוואהלנשיאיםאחרים,היה ,אם
להשתמשבלשוןהמעטה,שנויבמחלוקת.
הנהכיכן ,שאלת ה"מצוינות" וההשפעה בכלל של
מנהיגיםאינהפשוטהכללועיקר ,האםמדובררק ברמה
שלהדימויים ,שלייחוסים ,של השלכות ושל האפקט
הרגשי?או שמאמדוברבהישגים,בתוצאותובהצלחות

מ'מקסמית(,)1991

מיסופני ,הוצאתעםעובד.
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לטווחארוך?אולימדוברבבנייתתשתיותובבנייתאנשים,
שיהיו פחותתלוייםבמנהיגים בסופו של דבר?אולי
מנהיגותזועצםההשפעה,ומישמשפיעהואמנהיג,ולא
תשובאיזה ערךואיזהכיוון הואמייצג? במובן הזה,
כמובן,מוסוליני,בן-גוריון,היטלרומרטיןלותרקינגהם
מנהיגים,שחוללורגשותחזקים,אבלהאםכולםמנהיגים

ויפהגל,משנתוהמדיניתשל
הגל(,בעריכתא'יסעור)
חיפה.1975,
י
'קרלייל,גיבוריםועבודת
גיבורים(,תרגוםאינהורן),

ורשה.1920,
. )1973(.א Mintzberg
The Nature 0)'Managerial
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הדוגמאות הללו מכוונות אתהדיון לא רק לשאלת
ההשפעהוהאפקטהרגשישלמנהיג(זוהמסגרתהשכיחה
והטבעיתלקיוםהתופעה) ,אלאמדוברכאןבחשיבהעל
קני-מידה אחריט ,שעיקרם אינו המנהיג עצמו ,אלא
השפעתו ופועלו במונחים של טווח ארוך ,שלבניית
מערכות,שלכיוון,שלהשפעה,שלאתיקהושלאחריות
חברתית.לכן,אטען,כיישלבחוןמנהיגות לא בהכרח
במונחים של מצוינות ,שהם בדרך כלל מונחים,
המתקשריםלפונקציונליותולהישגיםהנראיםלעיןבטווח
קצר,אלאבמונחיםשלאיכותבמובניםשציינתיויתוארו
בהמשךבמסגרתמושגיתלהערכתאיכותמנהיגים.
אחת הדוגמאות הבולטות,ביותרבעיניי למנהיגות
איכותית במונחיםשציינתיהיא התרומה של אנשים,
כדוגמת תומאסג'פרסון,כדוגמתג'ון אדאמסוכדוגמת
החבורההמופלאה,שנקלעהיחדיואלערשההתפתחות
של החברה האמריקנית,ויצרה את חוקתה.זו תרומה
מערכתיתעצומה בעלתמשמעותלדורות.היא אפשרה
ביטוידמוקרטימובנהובהירשל"איזונים-ובקרות",ובנתה
שיטהשלמה,הנגזרתמכךבאשרלרשויותהשלטון(הרשות
המבצעת,הרשותהמחוקקתוהרשותהשופטת).זותרומה
שלמנהיגים,המעצביםכיוון,ערכיםותשתית,וזהבולט
במיוחדמשוםשהמנהיגיםהללועצמםהיובחלקםבעלי
עבדים ,לאחיובדמוקרטיה,ולאחווחייםדמוקרטיים.
הם חשבו ,ותכננו מערכת מושגיםאידיאית ,ומציאות
חברתיתופוליטית ,שלאשיקפה אתאופןחייהםבאותו
רגע נתון .זו אולי דוגמה מהמובהקות ביותרלרעיון
ההגליאני,כימנהיגיםיכוליםלהיותמונעיםמכוחתאוות
שליטהוכיוגב,אךבפעולתם הםמקדמים אתמהשהגל
קרא "רוח העולם".י הםמביאים את החברה למדרגה
מפותחתיותר.הדברנכוןגםברמההחברתיתפוליטית
הגדולה,אךגםרלוונטיהדברלארגוניםעסקיים,ליחידות

וקץ"-תא

צבאיות,לארגונישירותוכייבב.

מההקריטריוניםהחשוביםלהערכתמנהיגות?

*איזוןביןחזוןלביןמציאות

קטגוריהזומעצבת,אןלאבמובןשלמשימה,שהמנהיג
מוביל ,אלא במובןאישיותי:המנהיגמתאפיין בהעדר
נטיות למגלומניה ,תופעה שמאפיינתמנהיגים רבים.
מנהיגיםשבנסיבות של תלות ,של הצלחהרגעית ,של
הערצתהמונים מאבדים אתגבולותהאיזון ,ומאבדים
אתהפרופורציה,הנדרשתלבוחןמציאותאמיתי.
בתקופת כהונתו של הנשיא דווייט אייזנהאור
בארצות-הבריתמונהצ'רלסוילסון,נשיאחברתהמכוניות
האמריקנית"ג'נרלמוטורס",שהיתהאזהגדולהבעולם,
'

*

סוגיהזומתחדדתאףיותר

בארגונים,שבהםיש

תחלופהמהירה,ומנהלים
נמצאיםבתפקידםקדנציות

קצרות.

חי
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לשר ההגנה .בחקירת הקונגרס טרםמינויו הוא אמר
לחברי הוועדה (לא ברור אם במכוון ,או שמא באופן
לא-מודע)",מהשטובלג'נרלמוטורסטובגםלאמריקה".
כאשרקראתי זאתחשבתי,שאיןזו אלא דוגמה קטנה
לסכנה שלטשטושגבולותושלהתנתקותעדכדיסכנה

שלמגלומניה,שאפיינהמנהיגים כמו קליגולה,נירון,
חשבו,שהם
נפולeיאון,היטלר,מוסוליrניורבי
םאחרים,ש,
ההיסטוריה,וביטאובאופןמעוות אתהטענההקיצונית
שלקרלייל3,כי"ההיסטוריההיאביוגרפיהשלמנהיגים".
מייחסיםלמאוטסהטונג(שרביםטוענים,כיאףהוא
י"כלגנרלצריךלחזור
התנתקבסוףימיו)...אתהטענה,כ
להיותשבועייםבשנהחייל,זאתכדישיזכור,כילאנולד
גנרל ,ומהחייליםמרגישים".גםההיסטוריההניהולית
משופעת בדוגמאות שלמנהליםמנהיגים ,שבנו,יצרו,

וסחפו בהתלהבותם ,ובסוף ,כפי שאומר המשפט:
"אחריתםביישה אתבחרותם" ...חלק מאלהראועצמם
לאור הצלחותיהם ,ואטימותם לביקורת שגדולים
מהחיינו' ,חלק מהם אף מוטטו את ארגוניהם ,וחלק
מהם,כפי שהתברר לאתר זמן ,השאירו בעצם שוקת

שבורהלממשיכיהם.

4חרכושדרהערכיואחריותחברתית
י

כיוון שהשפעתהמנהיגקשורהלגורמים,המשפיעיםעל
רגשות במובן מאוד ראשוני ,משול הדבר מאוד לאב,
המשפיעעלילדיו .השפעת האבהיאעובדתיסוד,נתון
לאמעורער,אך,כפישאנויודעים,יכוללהשפיעעליהם
להיותאנשיםמועילים,יצרניים,תורמיםלסביבתם.בה

במידה השפעתו יכולה לגרוםלילדיו להיות פושעים
הרסניים,חסריכלמצפוןמקובלבסביבתםהנורמטיווית.
מנהיגותהיאתופעהפסיכולוגית"חסרת-עררבמובןשל
כיוון.מנהיגות,כפישראינו,היא עצם ההשפעה,ולכן
קנה-מידה מאודמרכזילאיכותמנהיגותהיא התרומה
"לטובתהכלל"wtw,להמשמעותמוסריתחברתיתברוח
הדברים,שתיארהגל.

*4תרומתהמנהיגלטווחארוך
ישלהתבונןבתופעתהמנהיגותבמונחיםשלטווחארוך.

נקודה זו נבחנת ,בדרך כלל ,בדיעבד ,בעיקרעל-ידי
היסטוריונים .ברם ,נקודהזומרכזיתביותר להערבת
מנהיגיםבארגונים.נבחןאפואכמהמשמעויותחשובות,
המתקשרותלטיעוןהזמן.
מנהלים ,מעצם טבעו של התהליך ,שהם נמצאים
במרכזו,עסוקים באופןאינטנסיוויביותרבשוטף.כפי
שהראו חוקרהניהולמינצברג4,הללועסוקיםשכיבוי
שרפות" ,בשינויים ארגוניים ובשינויים פרסונליים,
בישיבותאין-סופיות ובתפקידיייצוג(קרי השתתפות
בבריתות ,בהלוויות ,בטקסים וכד') .בקצרה ,התהליך
הניהוליעצמודוחףלעיסוקים,שישלהםמשמעותלטווח
קצר .אכן,כפי שהראו מינצברגורבים אחריו ,מרבית
המנהליםאינםמוצאיםזמןופניותרגשיותלחשובולטפל
בסוגיותארוכות-טוות'.גםהמרכיבהמנהיגותיבניהול

(קרי השפעהעלכפיפים) משתלבבנטייהלפעוללטווח
קצר.ראשית ,מעצםטבעו שלתהליךהניהולבכללותו;
שנית,כיווןשהשפעתהמנהיגכרוכהבמעורבותרבהשל
כוחותאגו .ההשפעהלטווח קצר ,הנראהלעין ,נושאת
בחובהבמובןהזהסיפוקיםפסיכולוג?יםמיידייםורבים
לאיןשיעורמהישגיםדחוייםלטווחארוך(שלעתיםאף
אינם מנת חלקו של המנהיגהיוזם .)...ברם,שנקודת
מבט של הערכת תופעת המנהיגות,יש לממד הזמן
משקלמרכזי,הקשורלהיבטיםהתפתחותייםשלפרטים
ושלמערכות.
מנהיגיםאיכותיים(לפי קני-המידה ,המוצעים כאן)
מודעים היטבלנטייה הטבעית לתלותבמנהיג,נטייה
המתחזקתכנלשהמצבקשה,עמום,אומשברי.נטייהזו
יכולהלשמשכרנרחבלהפוךאתהמנהיגלמושאהערצה,
לגורםפסיכולוגימשמעותי,ורבהפיתויהפסיכולוגילכך.
מנהיגים ,הפועלים ללא לאות לטווח ארוך ,פועלים
במובנים רבים בניגוד לנטיות טבעיות ,הקיימות בצד
המנהיג ובצדהמונהגים.מנהיג כזהיפעללהעצים את
כפיפיו,לצמצםאתנטייתםלהיתלותבו,לחזקאתאמון
הכפיפים בעצמםוכיריב .ברור,כי סוג כזה של מאמץ
,

ומכוונותעלוללהיותכרוךבכעסיםעלהמנהיג(בוודאי
בתחילתהמאמץ),ומןהסתםמנהיגיםהפועליםכךעלולים
להיתפסאףכחלשיםבתחילה ,וכאשרתהליךההעצמה
מצליחהיטב ,ההזדקקותלמנהיגים מצומצמת,וממילא
איןהמנהיגנתפסכחשובוכמרכזי,כפישיכולהיהלהיתפס
אלמלאנהגכך.ובכלזאת,בראייהכזו,לטווחארוךלאחר
לכתו ,הוא מותיר אחריו אנשים כשירים ,המאמינים
ביכולתם,ומסוגליםלפעולעצמאית.
פעולהבאוריינטציהכזודורשתמהמנהיגכוחותנפש
הרבה יותר גדולים .אותוהיגיון רלוונטי גם לפיתוח
מערכות.מדובר,בעיקר,בעיצוב הנחותיסוד,רעיונות,
תשתיתהכשרהוחשיבה,שישלהםמשמעותארוכת-טווח.
המנהיג האיכותי בונה אפוא בעצמו את המעבר
מסמכותכריזמטית למערכתשהוגדרהבשפתו שלובר5
כמערכת סמכותרציונלית .בעל הכריזמהלדברי ובר,
"תובעלעצמוציותוקהלנאמנים  -אם הםמכיריםבו,
הואאדונם"...הסמכותהרציונלית מושתתתעלנורמות

 .5מ'ובר,עלהכריזמהובמית
מוסדות(,תרגוםאהרןאמיר)
ירישלים'תשים.
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