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מתמקד גם הפעם בנושא ביו-תחומי" :מנהיג ות" ,נושאו של הגיליוו הקודם )כוורת ( 1 , 2000
"אהבה" ו"מנהיגות" ,

היה "אהבה" ו אכו אפשר למצוא חוט מקשר ביו

ראשית ,שניהם מושגים רבי פנים וטומנ ים בחובם תכנים ביו-תחומיים ,שנית" ,אהבה" ו"מנה יגות "מביעים בראש

ור אש ונה תופעה רגשית ,מנהיג ,כמו אהוב ,יכול להיות נשו א להערצה או אהבה של פרט מטוים או קבוצת מונהגים
ולחילו פי ו ,בלתי אה וב וב לתי נער'< .על קבוצה אחרת של מונהגים ,גם היחט כלפי המנהיג ,א ו האהוב ,יכול לעבור
שינויים בקרב האוהבים והמעריצים במהלך הזמו ,שלישית" ,אהבה" ו"מנהיגות" הו תופעות גשטאלט כלומר,
"השלם הוא יותר מטכום פש וט של חלקיו" ,כך ה"מנהי ג ות "כמו גם ה"אהבה" הם הרבה יותר מאוטף הגדרות
ומאפיינים התנהגותיים ו אישי ותיים ,

המנהיגות מתוארת בטפרות כ"אחת התופעות הנצפות ביותר והבלתי מובנות ביותר" )ג'יימט מקגרגור ברנט

בטפרו :מנהיגות(  ,גיליוו זה מנטה להביו

א ת תופעת ה"מנהיגות" תוך בחינתה מכיווני חשיבה ביו-תחומיים,

מגוונים ומשולבים אל ה באלה  ,כך ,המנהיגות נלמדת בהתייחט לשלושה היבטים מבניים :ה"מה" מטרים ,חזוו
ו א ידי א ו לוגיה ,ה"איך" טגנ וו ההתנהגות ודר כי הפעולה ו"מי" מיהם המנהיגים ומה מניע א ותם ,כל אח ד מהיבטים
אלה נדוו מנקודת התייחטות רב-תחומית :פילוטופית ,פטיכולוגית ,ט ו צ יולוגית ,טפרותית ו אמנותית :

א  " ,מנהיגות" נדונה בטדר מהכלל אל הפרט :מהקשרי ה"מנהיגות" הכוללנ"ם המת"חטים לרמת
המקרו

-

החברה הרחבה  ,אל הקשריה ה א ישיים המבתוננים במיקרו-ה א דם ,דיון במנהיגות גלובלית של חברות

ומדינות נמצא במאמריהם של :רחל פטטרנק ,דני גימשי וברוך עובדיה ,דיוו במנהיגות בהיבט צר יותר בקרב קבוצות
חברתיות מובחנות )נשים או ערבים( נמצ א במאמרי הם של טובה בנטקי וחליל רינאווי ,מנהיגות כאינטראקציה
בין

המנהיג למונהג

מתו א רת

אצל דוד

טגל

ובי ציר תו

-

בשירה

ובציור

-

עמיחי

של

זילברמו ,

מנהי ג ות א יש ית הקיימת בפרט כבן-אנוש ב א ה לידי ביטוי במ א מריהם של דפנה בר ,מוטי רימור ,דורון גיל וויקי
שול ,הפן האישי ביותר מוצא

ביטויו

בבחירה אישית של ה"מנהיג שלי" ,בחירתם של דפנה בר ,מוטי רימור

ורחל פטטרנק ,

ב" ,מנהיגות" ניינה מנקודות ניתוח מגוונות  :דיון טוציולוגי ,במ א מריהם של רחל פטטרנק ,ברוך עובדיה ,טובה
בנטקי וח ליל רינ א וו י ,דיו ן פטיכולוגי חברתי אצל דני גימשי ,דיון פטיכ ו לוגי-אישי במ א מרו של דורון ג יל  ,דיון
פילוט ו פי-פט יכולו גי אצל ייד טגל ,מוטי רימור ,דפנה בר וויקי שול ,ובחינת המנהיגות בשירה ובציור בעבודתו של
עמיחי זילברמן ,ובטי פורת :מוטי רימור ויירון גיל,

בגיליון הנוכחי של כו ורת  2נפתח מייר חדש המציג "יצירה א קדמית בחוג" ,מוצגים בו מ אמ רים וטפרים חדשים

של מרצים ועבודות טמינריוניות בנחרות של טטודנטים ,נוש א י היצירה משקפים א ת מגוון התכנים של החוג למדעי
ההתנהגות ו את הניתוח הבין-תחומי שמאפייו א ותו,

ה"למידה ההתנטותית" בחוג שמטרתה ,לשלב ביו תכנים תי א ורטיים לבי ן עבודה מעשית בשטח ,מתו א רת
על -י די מנהלי התכנית יירון גיל ורונית בטון,

גיליון כוורת  3יצא לאור בתחילת חודש יוני  2001ונוש א ו יהיה "חופש" ,כדרכנו ,נדון במושג מהיבטיו השונים

והמגוונים ,נקבל מ א מרים וי צי רות בהיקף של כ  1500-מילים עד לאתריך ,1,5,2001
כתובת
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רחל

פטטרנק,

החוג

למדעי

ההתנהגות

במכללה

למנהל,

ר א שון

לציון ,

ד"ר רחל פטטרנק,

החוג למדעי ההתנהגות

המטלול ה א קדמי המכללה למנהל

