
במהלךשהתפתחושונותגישותוגמהמנהיגותקיסריוליוסאתלמוותדקרווקאסיוסברוטוס
 Heifetz . 1994פופר, . 1989ורונן,(פופרהשנימלהורגהוצאמנצרתישולפנה"ס. 46בשנתברומא

 .) 1999היהוזההרומאימ,בידיהראשונההמאהבתחילת
ביחסהמנהיגות,למהותביחסדעותחילוקיישאתשהפיץ(פטרוס),התרסישמעוןשלגורלוגמ

הסברימוישהשונימולמרכיביהלאופיהלינקולןאברהמהרומית.האימפריהברחביהנצרות
מהותהאתהמתארימשונות,מדיסציפלינותדרומי.קנאיבידי 1865בשנתלמוותנורה

מ,היסטורייפוליטיימ,פסיכולוגיימ,ומאפייניה:מסתורייורהבידי 1963בשנתנרצחקנדיהנשיא
מ.וכלכליידתיימרביןיצחקישראלממשלתראשטכסס.בדאלס
אביב.תלהעירבמרכז 1995בשנתנרצח

שלתהליךהיאמנהיגותכימהמחקרלהסיקניתן
האחרשלהמוטיבציהעלהשפעהווiו_ווiוו. ______ ..ולמקרימאלולאירועימהמשותף

המנהיגרצחהואנוספימרבימ
 .) Kotter 1996 . 1999(פופר,אמיתי.שינוישמוביל
יוצרתאשרהשפעההיאהמנהיגותהרומי,בסנאטנאבקקיסריוליוס
במערכתאמיתי""שינויהאחראצלשלהרפובליקהלשלטוןקץשמ

ובדפוסיבעמדותבדעות,הערכימ,להקמתוהביאהאריסטוקרטיה

 .) 1996(גימשי,היחידשלהתנהגותתהליךהובילישוברומא.המלוכה
שינוייוצרתמעצבתמנהיגותהממסדגנדומדיניחברתישינוישל

לרמההאנשימאתהמביאאמיתיוהרומי.היהודיהשלטוני
עשייהחשיבה,שליותרגבוההבמדינותנאבקלינקולןהנשיא
הנהמעצבת""מנהיגותויצירה.ביחסמהותישינויוהובילהדרומ

המביאהרגשות""מחוללתמנהיגותבארה"ב.העבדותלשאלת
שהממעשימלבצעהאנשימאתשלתהליךלהובילהחלקנדי

עסקיימלשיקולימומעברמעלהשחורלמיעוטביחסרפורמה
 . 1998(פופר,תועלתעלותשלבארה"ב.

 .) Bass .1978 Burns, 1985תהליךהובילרביןהממשלהראש
מהווהאמיתישינויהיוצרתהשפעה ..---------..ביןשלומהסכמלקראתשינוישל

"שמנוגד Adaptive Change "הסתגלותי,שינויטריטוריאליימויתורימשכללערב,למדינותישראל
שלמידיימולאינטרסימלדעותלעמדות,לעתימבחברהמרכיבימידיעלכמסוכנימשנתפסוואחרימ

הישראלית.
המניעהזוהיאמנהיגות .) Heifetz , 1994 (היחיד

שינויהמבטאתאתגריתעבודהלבצעהאנשימאתמתואמיתישינוישהובילואחרימרביממנהיגימ
לעמדותבניגודלעתימכאמור,ונעשית,אמיתיבימיעודחברתית"נרצחו"אךטבעי,מוותאמנמ

חייהמ.
מהקהילהוהודחהוקעשפינוזהברוךהפילוסוף .האנשימשלולאינטרסימ

 .-17ההמאהשלבאמסטרדמהיהודית
אכזבות.ושבעמתוסכללעולמוהלךצ'רצ'ילוינסטון

חייואתוסיימירושלימאתעזבגוריוןבןדוד
בוקר.שדהבערבותבודד

בשנימוהפךבירושלימבביתוהסתתרבגיןמנחמ
ומתוסכל.בודדכשהואמת"ל"חילחייוהאחרונות

I אמיתיושינוימנהיגות
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מושגלבגיויכוחקיימבמציאות,גמכמובספרות,
למושגוסותרותרבותהגדרותקיימותהמנהיגות.

הסביבתיהקונטקסטשינוי

בקונטקסטאמיתישינוימחייבהיחידאצלשינוי
הסביבתי,הקונטקסטופועל.חיהואשבוהסביבתי
החברתית,והתרבותהארגוניתהתרבותובמיוחד

התנהגותעלממששלהשפעהמשפיעימ
המבוססותהתנהגויותעלובייחודהיחיד

 Schein , 1985 .(היחידשלמרכזיימערכימעל
. 1982 , Early, 1983. Peters & Waterman &( התרבות

מאמונות,מערכימ,מורכבתהארגונית

 13-10,2001ג,כווריי



גועשימ"לבניממימשלייכנהר ) Vaill ,ו 99(והתנהגותומנורמותיסודומתפיסותמהנחותמדעות,
צפוי.בלתיבאופןהזמןכלהמשתנימהארגוןבתוךנושאימלמכלולביחסהאנשימשל

אתהדגישהעתיד""הלמבספרוטופלראלווין .) Scheinו, Hofstede.985 ,ו 997 .(החיצוניתובסביבתו
מתמידימ.שינויימשלבעולמהקבע"של"מותוהחברתיבסדרמרכזימרכיבהנהארגוניתתרבות
מתמידימשינויימשלבעולמחיימשאנומכאןוהיסטוריהאמונותערכימ,בתוכוהמגלמהקיימ,

הפיזיתובסביבהבקבוצההיחי,דאצלהמתרחשיממשותפת.
והחברתית.ארגוניחזוןסביבלרובסובבתהארגוניתהתרבות
שינוישכלהעובדהאתמדגישההספרותאולמ,האדמיניסטרטיביהערכי"הצפון"כוכבשהואמשותף,

ומגוונות.קשותהתנגדויותמעוררוארגוניחברתיהארגון.שלוהנורמטיבי
מסגרת"ולכלאדמלכלטבעית ..לשינוי"התנגדותאתלהרוסצורךישאמיתישינוילחוללמנתעל

אוטוליימס Iג .)וו :ו 998(פוקס, • _________ •סביבהולבנותהקיימתהסביבה

כימצייןשינוי""הנהגתבספרפסליאתשבראברהמחדשה.
הגורמהיאלשינויההתנגדותמארצוללכתונאלץאביותרח

אמיתיימ.שינויימהמונעהעיקריפגעמשהזרה.ארץאלוממולדתו
סיבותושלוששלושיממונההואהיחסיממרקמאתוהרסבמצרימ

שמירתביניהמלשינוי,להתנגדותביןבשניממאותבמשךשהתקיימו
אבדןמשינוי,פחדקוו,סטטוסשינויהעברימ.לביןהמצרימ

הלמבאינטרסימ,פגיעהשליטה,מושגהחברתיהקונטקסט
ציניות,האנושי,הטבעהעתיד,המרדהקיימ.במצבמרדבאמצעות

פנטסיהקצר,לטווחראייהאגו,המורד"במהלכואמיתישינויהוא
וכד'אידאולוגיותקולקטיביתמהאחרעצמואתמנתקהאוטנטי
 .) toole '0ו, 995 :ו-64ו 6(ו(שוהמ,שלמ"באורחהכוללני

עלמקיףבספרפוקסשאולהואהכוללניהאחר .) 35 :ו 987
לשינויהתנגדותשלהפסיכולוגיהמובנימשבתוכוהקיימהמצב
מנגנונישניקיימימכיטועןלהמשךהפועלימחזקימכוחות
ושינוי.יציבות-שהמהתמודדותבארגון.הקיימהמצבשלשימורו
עמדהרגש,"היאלשינויההתגנדותהאוטנטיהמורד-שהמנהיגמכאן,
הסכמה,איהמבטאימשלהמ)שילוב(אופעולהאומוחלטבאופןהכוללנימהאחרעצמואתלנתקצריך

השינוי."אתלקבלנכונותחוסראורצון,שביעותאיפונקציונליתלאחברתיתסביבהשלהריסתהושלמ.
אפשריימביטויימשלושהיש ) 7ו :ו 998(פוקסמנהיגותיימאתגרימהמחדשה,תרבותשלובנייתה
לשינוי.התנגדותשלכוחותישנמארגוניתתרבותבכלביותר.חשובימ

בזיהויביטויהאתהמוצאת-קוגנטיביתהתנגדותאלווהמהקיימהמצבלשימורהפועליממסורתיימ
שלחוזקועלובהצבעההמיועדהשינויחולשות .)ו 998(פוקס,שינוילכלהעיקריימהמתנגדימ

 .הקיימהמצבחילוקיוישנמהומוגניתאינהארגוניתתרבותאולמ
גלויותתגובותהכוללת-אמוציונליתהתנגדותלשינוי.הפועלימכוחותוגמדעות

השינויתכניכלפיהמופנותועצבכעסשלוסמויותלהתחברצריכהאמיתישינויהמובילהמנהיגות
המכוונתבפעילותמבוטאתפעילההתגנדותוסוכניו.ליצירתיותכמנוףבהמולהשתמשאלהלכוחות

שמוציאימבמיאויוזמיוהשינוי,ביישומלחבלולהתפתחות.
הואתמידכילשינוימתנגדימאנשימלפועל.אותו
חוששימאנשימאישי.נזקאומסוימהפסדכולל

מןנרתעימהמלארגון,מהפסדאישי,מהפסד
שליטהמאבדןוחוששימהשינוי,ומעלויותהמאמץ
 .)ו 36-70 :ו 998(פוקס,וודאותומחוסר

הסתגלותיאתגרהמהווהאמיתישינויכילסכמניתן

לשינויההתנגדות
לפנה"ס) 480-540 (הרקליטוסהיווניהפילוסוף

לאותולהיכנסניתןלאוכיזורמ""הכולכיטען
הזמן.כלמשתנההכול,כיפעמיימנהר

ויילידיעלמתוארימהמודרניימהחיימ
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התנגדותיוצרבכללובחברהבקהילהבארגונים,
קרובות.לעתיםהארגוןחבריבקרבחזקה

להתגנדותשונותעילותבהצגתמתבטאתזוהתגנדות
לשינויהתנגדותהמבטאתוהתנהגויותובפעולות

(לוי,בפרטהשינויאתהמובילהולמנהיגותבכלל
2000 (. 

נרצחיםמנהיגיםלמה

האבכלפישנאהמפתחהילדפרוידפיעלקדמון.
מבטאהאבאשמה.רגשישללהתהוותםהמובילה

לחוקיביטויומהווההסמכותמקוראתהילדכלפי
 ) Freud , 1939 (בחברה.הקיימיםהתרבותייםהיסוד

האבאתמייצגיםפרוידלפיכריזמטייםמנהיגים
העליון"."האניהתגלמותהואהמנהיגכאשרהקדמון,

). 1988 , Hill, 1988. Ketz De Vries ( מנהיגות
עםמוחלטתלהזדהותלהביאעלולהכריזמטית

"מנהיגות ) Lindholm , 1990 .(האני.ולאבדןהמנהיגהיבטיםשניקיימיםכיעולהכאןעדמהנאמר
כדיעדהזדהותשלרגשילאפקטלגרוםעלולהכזותופעתמושתתתעליההיסודאבןשהםבסיסיים

ולמעשהאוטונומיים,וביקורתכיווןחושאבדןהמנהיגות.
 ). 1998(פופר,העצמית"הזהותשללאבדן

לללביןהאמננטיהקשראתמבטאהראשוןההיבט נבועיכוהקדמון)(האבבמנהיגפגועהרצוןפעיליאושליטמנהל,אמיתי.שינוילביןמנהיגות
עללשמורהמונהגשלמרצונו

אמנםהעצמית.וזהותועצמאותו .--------- ..וייתפסומנהיגותיבטאוציבור
בסמכותעזצורךישלאנשיםמוביליםהםאםרקכמנהיגים,
אמיתי.שינוישלתהליכים

הואונכוןהקדמון)האב(פרויד, .•להתנגדותגורםכזהשינוימאידך
מחופש""לנוסנטייהיששלאנשיםר

גםבאדםישנהאך ,) 1941(פרום,התנגדותהאנשים,מצדרבה
ולשינוילחופשטבעיתכמיההאלוכלפיגםלעתיםהמופנית
ביטוייםבאישיותוומובנים-השינויתהליךאתהמובילים
למנהיגמסוכנתמנהיגותהמנהיגים.

לשינויאנשיםשלהלחץתגובתכי
(פוקס,בשינויתמיכהשלמגווניםהאמיתי,השינוישהואההסתגלותי,

כריזמטיתמנהיגות .) 80 : 1998 1994 (במנהיגלפגועעלולה
, Heifetz (. האישיתזהותםאתהמסכנתחזקההאנשיםשלהנגדתגובת

ביטויהאתהמוצאתהמונהגים,שלוהפיזיהחברתיביטחונואתמסכנת
לגרוםיכולהובשינוי,בחופשגםמכךנובעתזותגובההמנהיג.של

ופגיעההתנגדותשלנגדלתגובתלאנשיםגורםהסתגלותיששינוי
ארגוניתתרבותכאמור,במנהיג.

בלםמהוויםקייםארגוניואקליםבארגוןממשיאישיהפסדמסוימים
ליישוםהפועלמנהיגשינויים.בפני .--------- •.בכללבחברהאופועליםהםשבו

מעוגניםרביםאנשיםשלהכוחמקורות
פוגעבארגון,ובייחודמסוימתבחברהאמיתישינוילערעורלגרוםעלולושינוימסויםבסטטוס-קוו

מערכתייםמרכיביםומסכןהארגוניבסטטוס-קוו
המערכתארגון.באותוהקיימיםותרבותייםמנהיגיםמסוימיםאנשיםעבוראלו.מקורותולהפדס

עללהגןכזהבמצבמתגייסת(הסיסטמה)נתפסאבדןאוממשיאבדןלעתיםמייצגיםאלה
הםההתנגדותמוביליהתרבותי.הסטטוס-קוואמיתיסטטוסושלמשאביםשלכוח,עמדותשל
ביישוםאינטרסכללהםשאיןהשמרנייםהכוחותמדומה.או

כאיוםהמוצעהשינויאתתופסיםואשרהשינוי,מהמהותנובעתבמנהיגפגיעהשלאחרתרמה
הבירוקרטיהכזהבמצבוסמכותם.מעמדםעלאישיכריזמטית-מעצבת.מנהיגותשלהאמוציונלית

הבירוקרטיהגםולעתיםהאדמיניסטרטיביתמנהיגאחריללכתלאנשיםגורםהכריזמטיהכוח
השינוי.במוביללהיאבקכדייתגייסוהמשפטית,תש"מ).(איזנשטאט,שלוהחזוןאתוליישם
אישיותפגיעותגםלכלולעלולהארגוניהמאבקעלמבוססיםזהלכוחפסיכואנליטייםהסברים

הוצאתוכדיעדהמנהיגשלחברתי"לרצח"שיביאו ) Transference & Projection (והשלכההעברהמנגנוני
השינוי.תהליכיאתשיפסיקדברמהארגון,אמוציונלי,אישייחסכולליםאלותהליכים
המנהיגותמטבחסיכום .) 1999(שמיר,אישיותיותביןופנטזיותתשוקות

אבכאללמנהיגמתייחסתהפרוידיאניתהתיאוריה
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כאמור,שהוא,לשינויאנשימשלמהתגנדויותנוצרת
מדגיש"הנסיך"בספרומקיאווליהמנהיגות,מהות

הרהוגמלהשגהיותרקשהדברבעולמ"איןכי
סדרהשלטתמאשרבו,לעוסקימיותרסכנות
מזדמןהמחדששלאויביפעמבכל(שינוי),חדש

התומכימבעודרבה,בקלותזאתעושימהמלתקוף,
בסכנהנתוןהואאלהוביןבלב,רקעליומגינימבו

שמקיאווליהסכנה ,) 30 : 1998(מקיאוולי,רבה,"
ולשרוףלהתפרץהעלולההאשסכנתהיאעליהכותב
השינוי,מובילהמנהיגאת

כאמורנובעתלשינויההתנגדותאש
עיקריים:מקורותמחמישה

מדומה)או(אמיתיתסכנהתחושת

שלאישיימבאינטרסימפגיעהשל
השינוי.בתהליךהמעורבימאנשימ

בעלכריזמטילמנהיגהתנגדות 0
לאבדןלגרומהעלולרבהעצמה
עלולכזהמנהיגהעצמית,הזהות

מותרביןהגבולותאתלטשטש
וביןחוקיובלתיחוקיביןואסור,
מוסרי,לבלתימוסרי

סמלשהואלמנהיגהתנגדות 0
האדמעלהמאיימקדמוןלאב

האשמלרגשישמתכחשהבוגר
העוינותתחושתעידוןהאדיפליימ.
לסמכותבציותכללבדרךמתבטאת
עלולהזותחושהאךהמנהיג,
ותוקפנותעוינותשלבדרךלהתפרץ

המנהיג,כלפי
המיישמלמנהיגארגוניתמערכתיתהתנגדות 0

הארגוןבייעודלשינויהכוונהמהותי.ארגונישינוי
משאבימובחלוקתעדיפויותבסדרישינויובתכליתו,

בחברה,אובארגוןהכוחבמוקדיושינוי

המשךלגבינתפס""מאיומהנובעתהתנגדות 0
בארגוןואידאולוגיותערכימיסו,דאמונותשלקיומן

האליטותשלמרכזיימכוחבסיסישהןבחברהאו
אמיתילשינויהמובילהמנהיגותבחברה,אובארגון
המנהיגהשינוי,מנהיגאתממששלסיכוןמסכנת
שינויאולמאמיתי,לרצחואףחברתילרצחחשוף
ומנהיגימ,מנהיגותללאלהתרחשיכולאינואמיתי

אתהעושימאלוהמאחרימארגוןואנשימנהלימ
העושימאלוהממנהיגימאךנכונה,בצורההדברימ

ולהטמעתמליישוממופועלימהנכונימהדברימאת
אשרבמנהיגימאמיתיצורךישלכןהאנשימ,בקרב

בהיבטימיותרטובעתידלקראתהעולמאתבילווי
האדמ,חייאיכותעלהמשפיעימהעיקריימ
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