האם קיים סגנון מנהיגות פוליטי נשיי? שאילתה זו

נשים

נשים מנהיגות פוליטיות וביוגרפיות של נשים בעולם

כםני:וגות
בתנועות
ח
ב  Iשף Nל

העלתה מעל  120,000פריטים בחיפוש ממוחשב .

מתברר כי יש שם עולם ומלואו הכולל רשימות של
הפוליטי; בתי-ספר למנהיגות לנשים; ארכיונים

של חומר על נשים מנהיגות פוליטיות; אתרים
באינטרנט; קבוצות שיחה; קבוצות תמיכה; חומר

היסטורי ועוד ועוד .לאור העובדה כי שיעור הנשים

המנהיגות הפוליטיות לאורך ההיסטוריה הוא זעום,
כמות החומר מרשימה ביותר .חלק מהמאמרים

שואלים "מי ישלוט בעולם של המאה ה" 21 -
ומתריעים כי העולם משתנה במהירות ויחד אתו
יש

צורך

בשינוי

צורות

ההנהגה

ממנהיגות

סמכותית-הירארכית ,לסגנון מנהיגות יותר גמיש

NnD

ודמוקרטי .מאמרים אחרים מופיעים תחת הכותרת

טובה בנסקי

"Why the best man for the job is a women "? . .
אחד השינויים הבולטים ביותר של העשור האחרון
של המאה ה  20-מתייחס לעלייה במספרן של נשים

העולות לעמדות מנהיגות פוליטיות כנשיאות וראשי
ממשלה ,הן בעולם המערבי המדורני )פינלנ,ד דנמרק,
אירלנ,ד לטביה ,הולנד ועוד( והן בדרום אסיה
ובמקומות כמו פנמה ,ברמודה וכד' .כמו כן מודגשת
העלייה במספרן של נבחרות לסנאט ולקונגרס

טיפוסי מאופיין בשיתוף פעולה בין המנהיג
למונהג ,ברמת פיקוח נמוכה יותר מזו המקובלת
אצל גברים מנהיגים ובפתרון בעיות המבוסס
על רציונליות ,אינטואיציה ואמפתיה.
סינדי סימון רוזנטל ,שבשנות התשעים ערכה

האמריקאי ולמוסדות פוליטיים נבחרים בארצות

מחקר

בקונגרס

סקנדינביה .כל הנתונים האלה מעלים את השאלה
האם ניתן לזהות סגנונות מנהיגות פוליטיים שונים

האמריקאי ,מכנה את מודל המנהיגות הנשי
שמצאה "מודל אינטגרטיבי" .המודל הזה ניכר

שבדק

סגנונות

מנהיגות

על-פי מגדר.

בהיותו פחות הירארכי ויותר שיתופי מהמודל

אחד הממצאים העקביים ביותר במרבית המחקרים

הגברי שסימניו המובהקים הם תחרותיות רבה

העוסקים במנהיגות ומגדר ,בתחום הכלכלי ובתחום

יותר והירארכיה .ממצא מעניין במחקר זה

הפוליטי ,הוא קיומם של הבדלים משמעותיים הן
באיכויות והן בסגנונות מנהיגות של גברים ונשים.

הצביע על ואריאציות בסגנון המנהיגות של
נשים שכיהנו כראשי ועדות ,בהתאם לשיעור

ניתן להבחין במספר סגנונות מנהיגות פוליטית;

הנשים

שיעור

"הסגנון הגברי" מאופיין במנהיגות רציונלית ובפתרון
בעיות אנליטי .בעולם זה גברים ממוקדים יותר על

זה היה נמו.ך סגנון המנהיגות של נשים
בראשי הועדות היה דומה יותר לסגנון הגברי.

המכהנות

בוועדה;

כאשר

השגת המטרה מאשר על קידום וקיום יחסים

כששיעור הנשים החברות בוועדה היה גבוה ,סגנון

בין-אישיים .הם יותר אסרטיביים מנשים מנהיגות
ומונעים על-ידי שאיפה לשלוט בסביבתם.
סגנון מנהיגות זה הוא לרוב ריכוזי-סמכותי כאשר

המנהיגות הופך ליותר ויותר אינטגרטיבי.
המסקנה שאפשר להסיק מכאן היא שנשים מנהיגות
מסגלות את סגנון מנהיגותן להרכב גוף החברים,

המנהיג הוא המקבל את רוב ההחלטות בלא לשתף

וכי מה שנחשב כ"סגנון מנהיגות נשי" מופיע בצורתו

את המונהגים או להתייעץ עמם.

המובחנת יותר כאשר רוב הגוף המונהג כולל נשים,

נשים מנהיגות ,לעומת זאת ,נוטות להנהיג בסגנון בהשוואה לסגנון המנהיגות כשגוף המונהגים כולל
יותר דמוקרטי ולערב אחרים/ות בהנהגה ובהליך בעיקר גברים )שאלה מעניינת למחשבה :מדוע זה
קבלת ההחלטות .מודל המנהיגות הנחשב לנשי ·(?ךכ אם הנחה זו נכונה ,אזי כדי לעמוד על
~~~~~~~~------------
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מאפייני המנהיגות הנשית עלינו לפנות לארגונים

אחרות בשמאל .רווחת בקרבן תפיסה של חוסר

עיקר גוף החברים שלהם הוא

יעילות של המוסדות השלטוניים בהגשמת ערכים

נשים .כאן נכנס לתמונה אחד המחקרים שערכתי

ובמענה על צרכים בסיסיים .הן מתנגדות באופן

פוליטיים אשר

יחד עם שותפתי מבר-אילן ,הד"ר חיה בראלי,

בסיסי לעקרונות הירארכיים ,הנתפסים על-ידן

העוסק בתנועות מחאה של נשים לשלום.

כמייצגים את עולם הערכים הגברי ,לכן תנועת

המחקר על תנועות נשים לשלום ,שפעלו בחברה

הנשים לשלום וכל ההתארגנויות סביב נושא השלום

הישראלית החל משנת  , 1988התמקד ב 8-

בלתי הירארכיות במכוון.

התארגנויות של נשים לשלום .ביניהן תנועת "נשים

אין פירוש הדבר כי נשים מנהיגות אינן מונעות

בשחור" ,רשת "נשים לשלום" ",גשר לשלום" ועו.ד

על-ידי אינטרסים פוליטיים אך נראה כי אינטרסים

והתבסס

האנטי-הירארכית.

המחקר

נמשך כ5-

שנים ,בין

1996-1991

בעיקר על תצפיות וראיונות עומק וגם על ניתוח

אלו מוכפפים לאידאולוגיה

מנהיגות נבחנת במצבים של משבר .מנהיגות

מסמכים והעברת שאלונים למילוי עצמי.

"אינטגרטיבית" או ,כפי שאני הייתי מידעפה לכנותה,

תנועות אלו מייצגות התארגנויות של נשים יהודיות

"מנהיגות קומונלית" בנחנת במבצי משבר המאיימים

וערביות ,פמיניסטיות מהשמאל הישראלי .כולן

לערער את הקומונליות ,מצבים שבהם קיימת

הדגישו השתתפות רחבה וולונטרית ,ופרוצדורות

התנגשות של אינטרסים ,פרשנות ,תפיסות ועמדות

בלתי פורמליות של קבלת החלטות 7 .מתוך 8

של מנהיגות שונות ,במהלך תצפיותינו נכחנו במקרה

הקבוצות דוחות את ההבחנה הארגונית המקובלת

שעלול היה להביא למשבר קיצוני  .אופן הטיפול

בין מנהיגות וחברות ,הן דוחות כל הירארכיה של

במשבר זה ופתרונו מעידים על מידת המחויבות

סמכות או הגדרת תפקידים פורמלית .הליך קבלת

הרבה של מנהיגות אלו לסגנון המנהיגות המשתף

ההחלטות מבוסס על דיון ועל קונצנזוס ,אין הצבעה

והקומונלי .השאלה שיכלה לגרום למשבר שאיים

ואין בחירות .עבור קבוצות אלו אפילו תהליך

להתפתח הייתה האם לחתום על מסמך המגנה את

ההצבעה הדמוקרטית מייצג מידה מסוימת של

גירושם של  400פעילי החמאס ללבנון בדצמבר

כפייה של רצון הרוב על המיעוט ופרוצדורה זו

. 1992המסמך נוסח על-ידי ארגוני נשים פלשתיניות

אינה עולה בקנה אחד עם ערכיהן השוויוניים.

אשר קבוצות הנשים לשלום הישראליות שיתפו

רבות מהנשים חברות במספר ארגונים וקבוצות

פעולה אתם ,ועל-ידי קואליציה רדיקלית של

וכולן מיוצגות בפורום רחב אשר גם בו נשמר

תנועות נשים לשלום והובא לפורום לחתימה.

העיקרון של היעדר הירארכיה והליכים בלתי

המסמך כלל ניסוחים מאוד קיצוניים נגד ממשלת

פורמליים .יתר על כן ,נציגותה של כל קבוצה

ישראל וצה"ל והוויכוח על החתימה פיצל את

בפורום אינה נקבעת על-ידי בחירות פנימיות אלא

המנהיגות לשתי קבוצות שגודלן כמעט שווה.

כל מי שפנויה בזמן הישיבה ומעוניינת ,משתתפת

הנימוקים שהובאו בעד וגנד ייצגו שיקולים רציונליים

בפורום .למרות הכחשת ההבחנה בין מנהיגות

של הההשפעה שתשפיעה פעולה כזאת על קהל

וחברות ,לפגישות הפורום הגיעו לרוב אותן נשים,

התומכים הפוטנציאליים של התנועה ועל הדימוי

הפעילות ביותר בקבוצותיהן שהפכו למנהיגות

הציבורי שלה .בו זמנית ,הנימוקים גם שיקפו את

הבלתי פורמליות .למנהיגות תנועת הנשים לשלום

הרצון להמשיך לשתף פעולה עם ארגוני הנשים

יש כמה מאפיינים ייחודיים; כולן נשים באמצע

הפלשתיניות ואת החשש כי ללא חתימה על המסמך

אשכנזיות ,חילוניות,

יבוא הקץ לשיתוף פעולה זה .המחלוקת הייתה כה

בעלות השכלה גבוהה .רובן בעלות תואר ראשון

חריפה והאינטרסים המעורבים היו כל כך עקרוניים

בעיקר במדעי הרוח והחברה.

לחלק מהמנהיגות עד כי לראשונה מאז הוקמה

אלו נשים המשתתפות בתרבות הקוגניטיבית של

התנועה עלתה הדרישה מצד חלק מהמנהיגות

החברה הרבה מעל הממוצע והן בעלות מודעות

ליישב את המחלוקת באמצעות הצבעה דמוקרטית.

פוליטית גבוהה .רובן פעילות במספר תנועות

הדרישה נדחתה בטענה שהיא מנוגדת לעיקרון

והתארגנויות וגם בעבר היו פעילות בתנועות

בסיס של קבלת החלטות באמצעות

חייהן )הגיל הממוצע הוא
)לפחות

כ (, 80%-

(, 47

קונצנזוס ומאחר שלא הגיעו לקונצנזוס בעניין זה,

כנשי הוא מהסימנים

הוחלט שלא לחתום אך להסביר את המצב

של

המובהקים

לפלשתיניות ולהציע להן לנסח מסמך חדש ,משותף.

התנועות הפוליטיות

המנהיגה הישראלית המקובלת ביותר על

ממוסדות

הפלשתיניות ,והקרובה ביותר אליהן בעמדותיה

הלא

החדשות.

ברור

האם

הפוליטיות נבחרה להסביר להן את המצב .על אף

לא

עמדתה הנחרצת בעד חתימה על המסמך קיבלה

סימנים אופייניים

על עצמה מנהיגה זו את המשימה .בדיון זה עלו

אלו

התפתחו

באופן הבולט ביותר הבדלי אידאולוגיה ,עמדות

בתנועות החדשות

פוליטיות ואינטרסים מפלגתיים ואישיים בין

בהשפעת

התנועה

המנהיגות .כל אלו איימו לפלג את התנועה .יחד

הפמיניסטית? ברור

עם זאת הדיון היה רציונלי לחלוטין תוך שקילת

לחלוטין כי שיעורן

ה"רווח" וה"מחיר" שתיאלץ התנועה לשלם על כל

של הנשים בתנועות

נתיב פעולה .הפתרון אולי לא היה לאורך קווי

החדשות הוא גבוה

"הרציונליות הפורמלית" המאפיינת סגנונות מנהיגות

במיוחד.

גברית ,אך היה בהחלט ברוח ה"רציונלית הערכית"

הדיון מעלה את

)נא לחפש בחומר הקריאה של קורס "תאוריות"

השאלה האם גם במקרה זה ,כמו במקרים רבים

מקס ובר( ,שמשמעה החלטה העולה

קודמים ,תנועות חברתיות מהוות את חוד החנית

בקנה אחד עם העקרונות הערכיים של הקבוצה

של שינוי חברתי .אלברטו מלוצ'י ציין כי התנועות

ומנהיגותה .הן השכילו להבליט את המשותף ,למרות

החברתיות מתריעות על שינוי ומודיעות לעולם כי

השוני ,ולעמוד על עקרונות המוסכמים על כולן

משהו חדש מתרחש או צריך להתרחש הרבה לפני

תחת הערך

-

כדי להיחלץ מהמשבר הזה.

ששינויים אלו מגיעים למודעות הציבור והממס.ד

כל שנאמר עד כה מראה בבירור כי קיים סגנון

לעתים קרובות ,בשלב מאוחר יותר ,הממסד מאמץ

מנהיגות ייחודי בתנועות הנשים לשלום .אך אם

את מטרותיהן של התנועות .ראו למשל את

נחזור לרגע להנחה שמה שנחשב ל"סגנון מנהיגות

בתיעותיהן של תנועות כמו "שלום עכשיו"" ,הורים

נשי" יופיע בצורה מובחנת יותר בארגונים פוליטיים

נגד שתיקה" ו"ארבע אימהות" בחברה הישראלית.

אשר הרכב גוף החברים בהם הוא נשי ,נשאלת
השאלה מה לגבי הארגונים היותר ממוסדים כגון

אם אכן זהו המצב ,הייתכן כי מתגבש בתנועות אלו

נעמ"ת וויצ"ו? האם גם שם נמצא סגנון זה? סביר

דגם מנהיגות חדש אשר בשלב מאוחר יותר יאומץ

להניח ,כפי שמחקרים על נשים בארגונים כלכליים

גם על-ידי הממסד? התחלות בכיוון זה כבר קיימות

וארגונים פורמליים מראים ,כי נמצא חלק

בהכרה הגוברת כי כדי להיות מנהל/מנהיג טוב כיום

מהמאפיינים ,אך לא את כל אלה שמצאנו בתנועות

דרושה גם רציונליות פורמלית וגם אינטליגנציה

השלום.

רגשית .האם העידן הבא יהיה עידן של נשים?

שאלה נוספת היא ,האם נמצא אפיונים אלו רק

אכן יש כאן הרבה חומר למחשבה .

בתנועות נשים? הספרות על תנועות חברתיות
מראה כי התשובה היא שלילית .בספרות הענפה,
שהתפתחה בעיקר באירופה ,אפיונים אלו מוזכרים

כחלק מהתכונות המגדירות את התנועות החדשות
שהופיעו באירופה ובארה"ב החל משנות ה  80-של
המאה

ה .20-

המושג "תנועות חדשות" מתייחס

בעיקר לתנועה הפמיניסטית ,תנועת השלום והתנועה
הסביבתית .כך נראה כי סגנון המנהיגות שזוהה
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