ברוטוס וקאסיוס דקרו למוות את יוליוס קיסר

המנהיגות וגמ גישות שונות שהתפתחו במהלך

ברומא בשנת  46לפנה"ס .ישו מנצרת הוצא להורג
בתחילת המאה הראשונה בידי הרומאימ ,וזה היה

השנימ )פופר ורונן . 1989 ,פופרHeifetz . 1994 ,
(. 1999
יש חילוקי דעות ביחס למהות המנהיגות ,ביחס
לאופיה ולמרכיביה השונימ ויש הסברימ

גמ גורלו של שמעון התרסי )פטרוס( ,שהפיץ את
הנצרות ברחבי האימפריה הרומית .אברהמ לינקולן
נורה למוות בשנת  1865בידי קנאי דרומי.
הנשיא קנדי נרצח בשנת  1963בידי יורה מסתורי
בדאלס טכסס .ראש ממשלת ישראל יצחק רבין
נרצח בשנת  1995במרכז העיר תל אביב.

מדיסציפלינות שונות ,המתארימ את מהותה

ומאפייניה :פסיכולוגיימ ,פוליטיימ ,היסטוריי מ,

דתיימ וכלכליי מ.

ניתן להסיק מהמחקר כי מנהיגות היא תהליך של

המשותף לאירועימ אלו ולמקרימ ______..ווiו_ווiוו .השפעה על המוטיבציה של האחר
רבימ נוספימ הוא רצח המנהיג

)פופר. 1999 ,

שמוביל שינוי אמיתי.

יוליוס קיסר נאבק בסנאט הרומי,

(. 1996 Kotter

המנהיגות היא השפעה אשר יוצרת

אצל האחר "שינוי אמיתי" במערכת

שמ קץ לשלטון הרפובליקה של
האריסטוקרטיה והביא להקמת

הערכימ ,בדעות ,בעמדות ובדפוסי

המלוכה ברומא .ישו הוביל תהליך

התנהגות של היחיד )גימשי(. 1996 ,

של שינוי חברתי ומדיני גנד הממסד

מנהיגות מעצבת יוצרת שינוי

השלטוני היהודי והרומי.
הנשיא לינקולן נאבק במדינות

אמיתי המביא את האנשימ לרמה
גבוהה יותר של חשיבה ,עשייה

הדרומ והוביל שינוי מהותי ביחס

ויצירה" .מנהיגות מעצבת" הנה

לשאלת העבדות בארה"ב.
קנדי החל להוביל תהליך של
רפורמה ביחס למיעוט השחור

מנהיגות "מחוללת רגשות" המביאה
את האנשימ לבצע מעשימ שהמ

מעל ומעבר לשיקולימ עסקיימ
של עלות תועלת )פופר. 1998 ,
(. 1985 ,Bass .1978 Burns

בארה"ב.
ראש הממשלה רבין הוביל תהליך

של שינוי לקראת הסכמ שלומ בין  . .. . - - - - - - - - -השפעה היוצרת שינוי אמיתי מהווה

ישראל למדינות ערב ,שכלל ויתורימ טריטוריאליימ
ואחרימ שנתפסו כמסוכנימ על ידי מרכיבימ בחברה

שינוי הסתגלותי" Adaptive Change " ,שמנוגד
לעתימ לעמדות ,לדעות ולאינטרסימ מידיימ של

מנהיגימ רבימ אחרימ שהובילו שינוי אמיתי מתו

היחיד ) (. Heifetz , 1994
את האנשימ לבצע עבודה אתגרית המבטאת שינוי

הישראלית.

אמנמ מוות טבעי ,אך "נרצחו" חברתית עוד בימי

חייהמ.

הפילוסוף ברוך שפינוזה הוקע והודח מהקהילה
היהודית באמסטרדמ של המאה ה . 17-
וינסטון צ'רצ'יל הלך לעולמו מתוסכל ושבע אכזבות.
דוד בן גוריון עזב את ירושלימ וסיימ את חייו
בודד בערבות שדה בוקר.

מנחמ בגין הסתתר בביתו בירושלימ והפך בשנימ
האחרונות לחייו ל"חי מת" כשהוא בודד ומתוסכל.

I
I
I
I
mכ

מנהיגות ושינוי אמיתי

בספרות ,כמו גמ במציאות ,קיימ ויכוח לבגי מושג
המנהיגות .קיימות הגדרות רבות וסותרות למושג

___ _

מנהיגות היא זו המניעה

אמיתי ונעשית ,כאמור ,לעתימ בניגוד לעמדות
ולאינטרסימ של

האנשימ.

שינוי הקונטקסט הסביבתי

שינוי אצל היחיד מחייב שינוי אמיתי בקונטקסט
הסביבתי שבו הוא חי ופועל .הקונטקסט הסביבתי,
ובמיוחד התרבות הארגונית והתרבות החברתית,

משפיעימ השפעה של ממש על התנהגות
היחיד ובייחוד על התנהגויות המבוססות
על ערכימ מרכזיימ של היחיד Schein , 1985 ).

1983. Peters & Waterman, 1982.
הארגונית

כווריי ג13-10,2001 ,

מורכבת

 &( Early,התרבות

מערכימ,

מאמונות,

מדעות ,מהנחות ומתפיסות יסוד ומנורמות התנהגות
של האנשימ ביחס למכלול נושאימ בתוך הארגון
ובסביבתו החיצונית  997 ).ו  985.Hofstede,ו(. Schein,
תרבות ארגונית הנה מרכיב מרכזי בסדר החברתי
הקיימ ,המגלמ בתוכו ערכימ ,אמונות והיסטוריה
משותפת.
התרבות הארגונית סובבת לרוב סביב חזון ארגוני
משותף ,שהוא "כוכב הצפון הערכי" האדמיניסטרטיבי
והנורמטיבי של הארגון.

)ו  99ו  (Vaill ,ייכנהר של מימ לבנימ גועשימ"
המשתנימ כל הזמן באופן בלתי צפוי.
אלווין טופלר בספרו "הלמ העתיד" הדגיש את
"מותו של הקבע" בעולמ של שינויימ מתמידימ.
מכאן שאנו חיימ בעולמ של שינויימ מתמידימ
המתרחשימ אצל היחי,ד בקבוצה ובסביבה הפיזית
והחברתית.
אולמ ,הספרות מדגישה את העובדה שכל שינוי
חברתי וארגוני מעורר התנגדויות קשות ומגוונות.

על מנת לחולל שינוי אמיתי יש צורך להרוס את

"התנגדות לשינוי  ..טבעית לכל אדמ ולכל מסגרת"

הסביבה הקיימת ולבנות סביבה

•_ _ _ _ _ _ _ _ _ •

)פוקס,

 998ו :

ו (.ו ג  Iיימס אוטול

חדשה .אברהמ שבר את פסלי
תרח אביו ונאלץ ללכת מארצו
וממולדתו אל ארץ זרה .משה פגע
במצרימ והרס את מרקמ היחסימ
שהתקיימו במשך מאות בשנימ בין
המצרימ לבין העברימ .שינוי
הקונטקסט החברתי מושג

בספר "הנהגת שינוי" מציין כי
ההתנגדות לשינוי היא הגורמ
העיקרי המונע שינויימ אמיתיימ.
הוא מונה שלושימ ושלוש סיבות
להתנגדות לשינוי ,ביניהמ שמירת
סטטוס קוו ,פחד משינוי ,אבדן
שליטה ,פגיעה באינטרסימ ,הלמ

באמצעות מרד במצב הקיימ .המרד

העתיד ,הטבע האנושי ,ציניות,

הוא שינוי אמיתי "במהלכו המורד
האוטנטי מנתק את עצמו מהאחר
הכוללני באורח שלמ" )שוהמ,
 987ו  (. 35 :האחר הכוללני הוא
המצב הקיימ שבתוכו מובנימ
כוחות חזקימ הפועלימ להמשך
שימורו של המצב הקיימ בארגון.
מכאן ,שהמנהיג  -המורד האוטנטי
צריך לנתק את עצמו מהאחר הכוללני באופן מוחלט
ושלמ .הריסתה של סביבה חברתית לא פונקציונלית
ובנייתה של תרבות חדשה ,המ אתגרימ מנהיגותיימ
חשובימ ביותר .בכל תרבות ארגונית ישנמ כוחות
מסורתיימ הפועלימ לשימור המצב הקיימ והמ אלו
המתנגדימ העיקריימ לכל שינוי )פוקס 998 ,ו (.
אולמ תרבות ארגונית אינה הומוגנית וישנמ חילוקי
דעות וגמ כוחות הפועלימ לשינוי.
מנהיגות המובילה שינוי אמיתי צריכה להתחבר
לכוחות אלה ולהשתמש בהמ כמנוף ליצירתיות
ולהתפתחות.

ההתנגדות לשינוי
הפילוסוף היווני הרקליטוס )  480-540לפנה"ס(
טען כי "הכול זורמ" וכי לא ניתן להיכנס לאותו
הכול משתנה כל הזמן.
נהר פעמיימ ,כי
וייל
החיימ המודרניימ מתוארימ על ידי

אגו ,ראייה לטווח קצר ,פנטסיה
קולקטיבית אידאולוגיות וכד'
)ו  6ו  64-ו  995 :ו(. 0' toole ,
שאול פוקס בספר מקיף על
הפסיכולוגיה של התנגדות לשינוי
טוען כי קיימימ שני מנגנוני
התמודדות שהמ  -יציבות ושינוי.
ההתגנדות לשינוי "היא רגש ,עמדה
או פעולה )או שילוב שלהמ( המבטאימ אי הסכמה,
אי שביעות רצון ,או חוסר נכונות לקבל את השינוי".
)פוקס  998ו  :ו  ( 7יש שלושה ביטויימ אפשריימ
של התנגדות לשינוי.
התנגדות קוגנטיבית  -המוצאת את ביטויה בזיהוי
חולשות השינוי המיועד ובהצבעה על חוזקו של
המצב הקיימ.
התנגדות אמוציונלית  -הכוללת תגובות גלויות
וסמויות של כעס ועצב המופנות כלפי תכני השינוי
וסוכניו .התגנדות פעילה מבוטאת בפעילות המכוונת
לחבל ביישומ השינוי ,יוזמיו או במי שמוציאימ
אותו לפועל .אנשימ מתנגדימ לשינוי כי תמיד הוא
כולל הפסד מסוימ או נזק אישי .אנשימ חוששימ
מהפסד אישי ,מהפסד לארגון ,המ נרתעימ מן
המאמץ ומעלויות השינוי ,וחוששימ מאבדן שליטה
ומחוסר וודאות )פוקס,

998

ו

36-70 :

(.ו

ניתן לסכמ כי שינוי אמיתי המהווה אתגר הסתגלותי

I
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בארגונים ,בקהילה ובחברה בכלל יוצר התנגדות
חזקה בקרב חברי הארגון לעתים קרובות.
התגנדות זו מתבטאת בהצגת עילות שונות להתגנדות
ובפעולות והתנהגויות המבטאת התנגדות לשינוי
בכלל ולמנהיגות המובילה את השינוי בפרט )לוי,

(. 2000

קדמון .על פי פרויד הילד מפתח שנאה כלפי האב
המובילה להתהוותם של רגשי אשמה .האב מבטא
כלפי הילד את מקור הסמכות ומהווה ביטוי לחוקי
היסוד התרבותיים הקיימים בחברה.

) (Freud, 1939

מנהיגים כריזמטיים לפי פרויד מייצגים את האב
הקדמון ,כאשר המנהיג הוא התגלמות "האני העליון".

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

מנהיגות

למה מנהיגים נרצחים

כריזמטית עלולה להביא להזדהות מוחלטת עם

מהנאמר עד כאן עולה כי קיימים שני היבטים
בסיסיים שהם אבן היסוד עליה מושתתת תופעת

המנהיג ולאבדן האני" (Lindholm, 1990). .מנהיגות
כזו עלולה לגרום לאפקט רגשי של הזדהות עד כדי

האמננטי בין

הרצון ל פגוע במנהיג )האב הקדמון( יכו ל ל נבוע

המנהיגות.

ההיבט הראשון

מבטא את הקשר

מנהיגות לבין שינוי אמיתי .מנהל ,שליט או פעילי

אבדן חוש כיוון וביקורת אוטונומיים ,ולמעשה
לאבדן של הזהות העצמית" )פופר.( 1998 ,
מרצונו של המונהג לשמור על

ציבור יבטאו מנהיגות וייתפסו  - - - - - - - - - .. .עצמאותו וזהותו העצמית .אמנם
לאנשים יש צורך עז בסמכות
כמנהיגים ,רק אם הם מובילים

תהליכים של שינוי אמיתי.

מאידך שינוי כזה גורם להתנגדות
רבה מצד האנשים ,התנגדות

)פרויד ,האב הקדמון( ונכון הוא

•.

שלאנשים יש נטייה "לנוס מחופש"

ר

)פרום,

המופנית לעתים גם כלפי אלו
המובילים את תהליך השינוי -

כמיהה טבעית לחופש ולשינוי
ומובנים באישיותו ביטויים

המנהיגים .מנהיגות מסוכנת למנהיג
כי תגובת הלחץ של אנשים לשינוי

ההסתגלותי ,שהוא השינוי האמיתי,
עלולה לפגוע במנהיג ) 1994
 (. Heifetz,תגובת הנגד של האנשים

מגוונים של תמיכה בשינוי )פוקס,
 (. 80 : 1998מנהיגות כריזמטית
חזקה המסכנת את זהותם האישית

מסכנת את ביטחונו החברתי והפיזי
של המנהיג .תגובה זו נובעת מכך
ששינוי הסתגלותי גורם לאנשים

מסוימים הפסד אישי ממשי בארגון

שבו הם פועלים או בחברה בכלל.
מקורות

הכוח

של אנשים

של המונהגים ,המוצאת את ביטויה
גם בחופש ובשינוי ,יכולה לגרום
לתגובת נגד של התנגדות ופגיעה

במנהיג .כאמור ,תרבות ארגונית

ואקלים ארגוני קיים מהווים בלם

• - - - - - - - - - .בפני שינויים .מנהיג הפועל ליישום

רבים

מעוגנים

בסטטוס-קוו מסוים ושינוי עלול לגרום לערעור

שינוי אמיתי בחברה מסוימת ובייחוד בארגון ,פוגע

ולהפדס מקורות אלו .עבור אנשים מסוימים מנהיגים
אלה מייצגים לעתים אבדן ממשי או אבדן נתפס
של עמדות כוח ,של משאבים ושל סטטוס אמיתי

ותרבותיים הקיימים באותו ארגון .המערכת
)הסיסטמה( מתגייסת במצב כזה להגן על
הסטטוס-קוו התרבותי .מובילי ההתנגדות הם

או מדומה.

I
I
I
I

(, 1941

אך ישנה באדם גם

בסטטוס-קוו הארגוני

ומסכן מרכיבים מערכתיים

הכוחות השמרניים שאין להם כל אינטרס ביישום

רמה אחרת של פגיעה במנהיג נובעת מהמהות
האמוציונלית של מנהיגות כריזמטית-מעצבת.

השינוי ,ואשר תופסים את השינוי המוצע כאיום
אישי על מעמדם וסמכותם .במצב כזה הבירוקרטיה

הכוח הכריזמטי גורם לאנשים ללכת אחרי מנהיג
וליישם את החזון שלו )איזנשטאט ,תש"מ(.
הסברים פסיכואנליטיים לכוח זה מבוססים על
מנגנוני העברה והשלכה ) ( Transference & Projection
תהליכים אלו כוללים יחס אישי אמוציונלי,
תשוקות ופנטזיות בין אישיותיות )שמיר(. 1999 ,
התיאוריה הפרוידיאנית מתייחסת למנהיג כאל אב

האדמיניסטרטיבית ולעתים גם הבירוקרטיה
המשפטית ,יתגייסו כדי להיאבק במוביל השינוי.
המאבק הארגוני עלול לכלול גם פגיעות אישיות
שיביאו "לרצח" חברתי של המנהיג עד כדי הוצאתו
מהארגון ,דבר שיפסיק את תהליכי השינוי.
סיכום מטבח המנהיגות
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נוצרת מהתגנדויות של אנשימ לשינוי שהוא ,כאמור,
מהות המנהיגות ,מקיאוולי בספרו "הנסיך" מדגיש
כי "אין בעולמ דבר קשה יותר להשגה וגמ הרה
סכנות יותר לעוסקימ בו ,מאשר השלטת סדר
חדש )שינוי( ,בכל פעמ שלאויבי המחדש מזדמן
לתקוף ,המ עושימ זאת בקלות רבה ,בעוד התומכימ
בו מגינימ עליו רק בלב ,ובין אלה הוא נתון בסכנה
רבה) ",מקיאוולי ,( 30 : 1998 ,הסכנה שמקיאוולי
כותב עליה היא סכנת האש העלולה להתפרץ ולשרוף
את המנהיג מוביל השינוי,

אש ההתנגדות לשינוי

יכקר-ידרנ-ו
אי זנשט אד ט  ,ש.נ(, .מ"שת) כריזמה ובינוי מוטדות ,מקט ובר והטוציולוגיה
המודרנית  ,ירושלים .הו צא ת מגנס.
גונן ,א .וזכאי א ) .עורכים(.
ההו צאה לאור של משרד הביטחון .

) (. 1999

I

עמ:

. 157 - 149

) (. 1999

" מנהיגות  :ה י ער ושביל י ",ו אצל גונן וזכאי )עו ר כים(,

.32-19
פופר ,מ.

) .( 1998

מנהיגות כריזמטית ואבדן הזהות

העצמית ,תל אביב .הוצא ת רמות -אוניברסיט ת
תל -א ב י ב.

תחושת סכנה )אמיתית או מדומה(

פופר ,מ  (. 1994 ) .על מנהל י ם כמנהיגים,
תל אביב .הו צא ת רמות-אונ י ברסיטת תל אביב.
פופר ,מ.ורונן ,א) .עורכים( )  .( 1989על המנהיגות,
תל אביב .ההוצאה לאור של משרד הביט ח ון .ו
פוקס ,ש (. 1998 ) .הפטיכולוגיה של ההתנגדות
לשינוי  ,רמת גן .הוצאת אוניברסיטת בר אילן .
שוהם  ,ג  .( 1987 ) .יצירה והתגלות ,תל א ב יב.
ההוצאה לאור של משרז הב י טחון .
שמיר  ,ב .

) .( 1999

"סוז הקשר הכריזמטי  :הס ב רים

שונים והשערות הנובעות מהם" ,אצל גונן ,א .
וזכאי א) .עורכים( ,מנהיגות ופיתוח מנהיגות ,תל
אביב .ההוצאה לאור של משרד הביטחון  ,עמ :

ן

.59-35

JBass, B. (1985) Leadership and Performance
Beyond Expectations, Ne\v York. The FI'ee
Press .

Bums, J. (1978). Leaderslrip, New York. Harper
& Ro\v.
Carnall, C. (1995). Managing Cllange in
Organizations, 2nd ed. London: Prentlce Hall .

כלפי המנהיג,
 0התנגדות מערכתית ארגונית למנהיג המיישמ
שינוי ארגוני מהותי .הכוונה לשינוי בייעוד הארגון
ובתכליתו ,שינוי בסדרי עדיפויות ובחלוקת משאבימ
ושינוי

עמ י ת  ,ח ) .עורך( .ע מ:

פופר ,מ .

של פגיעה באינטרסימ אישיימ של
אנשימ המעורבימ בתהליך השינוי.
 0התנגדות למנהיג כריזמטי בעל
עצמה רבה העלול לגרומ לאבדן
הזהות העצמית ,מנהיג כזה עלול
לטשטש את הגבולות בין מותר
ואסור ,בין חוקי ובלתי חוקי ובין
מוסרי לבלתי מוסרי,
 0התנגדות למנהיג שהוא סמל
לאב קדמון המאיימ על האדמ
הבוגר שמתכחש לרגשי האשמ
האדיפליימ .עידון תחושת העוינות
מתבטאת בדרך כלל בציות לסמכות
המנהיג ,אך תחושה זו עלולה
להתפרץ בדרך של עוינות ותוקפנות

במוקדי

חפץ ,א .ולוריא ,ד " (. 2000 ) .עבודת המנהיגות בעידן של שינויים" ,אצל

מנהיגות ופיתוח מנהיגות  ,ת .א" ההוצ א ה ל א ור של משרז הביטחון.

מחמישה מקורות עיקריים:

הכוח

גימשי  ,ד ) .אוקטובר  (. 1996פיתוח מנהיגות קהילתית ,ירושלים.
משטרת י שר א ל ,ה י חידה לשיטור קהילתי .

לוי  ,ע) .תש"ס  (. 2000נ י הול שינוי ארגוני ,גישות ,שיטות ותהליכים ,תל
א ביב .צ'ריקובר וכן עמית ,ח) .עורך( אחריו (. 2000 ) ,על מנהיגות ומנהיגים,
תל אביב .ההוצ א ה לא ור של משרד הביטחון.

נובעת כאמור

בארגון

מנהיגות ופיתוח מנהיגות ,תל א ב י ב.

או

בחברה,

 0התנגדות הנובעת "מאיומ נתפס" לגבי המשך
קיומן של אמונות יסו,ד ערכימ ואידאולוגיות בארגון
או בחברה שהן בסיסי כוח מרכזיימ של האליטות
בארגון או בחברה ,מנהיגות המובילה לשינוי אמיתי
מסכנת סיכון של ממש את מנהיג השינוי ,המנהיג
חשוף לרצח חברתי ואף לרצח אמיתי ,אולמ שינוי
אמיתי אינו יכול להתרחש ללא מנהיגות ומנהיגימ,
מנהלימ ואנשי ארגון אחרימ המ אלו העושימ את
הדברימ בצורה נכונה ,אך מנהיגימ המ אלו העושימ
את הדברימ הנכונימ ופועלימ ליישוממ ולהטמעתמ
בקרב האנשימ ,לכן יש צורך אמיתי במנהיגימ אשר
י ו בילו את העולמ לקראת עתיד טוב יותר בהיבטימ
העיקריימ המשפיעימ על איכות חיי האדמ,
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