מנהיג ,במובן הרחב של המושג ,מוגדר כאדמ העומד
בראש קבוצה ויש לו סמכות להחליט החלטות
ולקבוע דרכי פעולה לגבי אורחות חייה של קבוצתו.
המנהיג שואב את סמכותו מהסכמת ה"מונהגימ"

שיקפה את סגנון מנהיגותו וסייעה להקמתה של
מדינת ישראל .בן-גוריון לא נכנע לרחשי הלב של
עמו והסכימ בשנת  1947לקבל מדינה בלי ירושלימ
הכותל ,חברון וקבר רחל.

לקבל אותו כמנהיג והכרתמ היורידית במנהיגותו
מסייעת בתפקודו.

יחסי הגומלין בין המנהיג לקהלו המונהג עשויימ
ליצור דינמיקה מעניינת המעצבת את סגנון המנהיגות.
הגל מדבר על הדיאלקטיקה בין המנהיג לקהלו וטוען
כי המנהיג ,מח,ד קרוב מאוד לקבוצה ,קשוב לרצונות

החברימ וצורכי המ אך מאידך מטרתו להובילמ
למחוזות של שינוי ותמורה ,שלא תמיד עולימ בקנה

הספרות מציעה לבחון מנהיגות על-פי הכוח
וההשפעה של המנהיג ,תכונותיו או התנהגותו.
"היגררות" ו"שמרנות" לעומת "הובלה" לקראת
שינוי יכולימ להוות מבחן למנהיגות .הן ההנהגה
המשמרת והן זו המשנה אכן ניזונות מכוחו של
המנהיג ומתכונותיו.

מיהו המנהיג הטוב ,המשמר ונגרר או המשנה?

אחד עמ דרישותיהמ .

התשובה לשאלה זו איננה ברורה ,היא טומנת

ברוח זו ,מנהיג יכול להיות מדריך חבורת רחוב,
מורה ,מנהל ,ראש ועד ,ראש חוג במוסד אקדמי,
ראש עיר ,נשיא ,או ראש ממשלה  .ההבדל בין
המנהיגימ האלה יהיה בתחומי האחריות שיש להמ
כלפי קבוצתמ.
כך לדוגמה ,תחומ אחריותמ של מורה או מנהל
מצומצמ ומתרכז רק בהעברת ידע .לעומת זאת
אחריותו של ראש ממשלה חלה על תחומי חיימ
מגוונימ כמו :ביטחון ,בריאות חינוך וכד'  .הבדל
נוסף נעוץ במידת הלגיטימיות של המנהיג בקרב

בחובה מורכבות ובוודאי איננה חד משמעית .

קבוצתו,

האמ הוא נבחר ,התמנה או תפס את

השלטון·
במקרימ שבהמ המנהיג נבחר ומקור הלגיטימיות
השלטונית שלו הוא בקבוצה שאותה הוא עומד
להנהיג ,המנהיג ניצב בפני דילמה :האמ לנהוג על-פי
רצון הקבוצה ,שעשוי לבטא דרישות של קבוצות
אינטרסימ בעלות עצמה ,או לנהוג דברך שלא תמיד
מקובלת על מרבית חברי הקבוצה אך לדעת המנהיג
היא הדרך הנכונה .דילמה זו קובעת את דרך הפעולה
של מנהיג ,האמ הוא ישמר את הקיימ וינסה לרצות
את חברי קבוצתו על מנת להיבחר שוב ,או שמא
יעסוק בשינוי פני הדברימ ,למרות שתוצאות השינוי
עשויות שלא להיות לרוחמ של כלל החברימ.
האמ המנהיג יפעל באורח פופוליסטי ,נגרר ומשמר
על מנת להיבחר שוב? או שמא ישנה ,יוביל את
הקבוצה למחוזות מציאות שונימ שאינמ תמיד
פופולריימ אך יש להמ חשיבות לטווח הארוך או
שהמ תורמימ לקבוצות שוליימ?

ייתכן כי שמרנות תהיה חיובית ושינוי עלול לגרומ
לתוצאות שליליות והרסניות.
אבדוק סוגיה זו באורח דדוקטיבי ,באמצעות עיון

בפועלמ של מנהיגימ .אבחן מי המ המנהיגימ
שרישוממ טבוע בזיכרון הקולקטיבי ומהו הבסיס
לזיכרון זה.
בחרתי באוכלוסייה מקרית של מנהיגי אומות
מתוך הנחה כי את המסקנות לגביהמ ניתן יהיה
להשליך למנהיגימ ברמות אחרות כמו ,מנהלימ,
ראשי מחלקות וכד'.
בראייה לאחור ,ולאחר בדיקת פועלמ של מספר
מנהיגימ מתברר כי המנהיגימ שנשמרו בזיכרון

ההיסטורי המ המנהיגימ ה"משנימ"

-

ה"מובילימ"

)אף אמ הובילו לקראת אסונות!( ,לאו דווקא
המנהיגימ ה"משמרימ"" -נגררימ" .שכן ,היו מאות

מנהיגימ במדינות רבות בעולמ שאינמ טבועימ
בזיכרון ופועלמ אינו זכור ומוכר ,כנראה מכיוון
שפעלו כ"משמרימ" .ואילו ,המנהיגימ ה"משנימ"
טבועימ היטב בזיכרון ההיסטורי ופועלמ מוכר,
נלמד וזכור .השינויימ שחוללו יכולימ להיות
בתחומימ מגוונימ :חברתיימ ,כלכליימ ,מדיניימ
ופוליטיימ.
כדי להמחיש ולהדגימ טענה זו אציין את פועלמ
של  12מנהיגימ זכורימ ומוכרימ ואנסה לקשור את
רישוממ בזיכרון ההיסטורי עמ שינויימ שיצרו
במדינותיהמ .בחינה זו תתרכז אך ורק בזיהוי השינוי

ולא יהיה בה שיפוט ערכי לגבי טיב השינוי ,הצדקתו
או הערכתו.

את הדילמה שבין "להיגרר" לבין "להוביל" פתר
בן-גוריון בדרכו הפוליטית .אמירתו המפורסמת:
"אני עושה מה שהעמ צריך ולא מה שהעמ רוצה",

ראוי לציין כי העודבה שבחרתי במנהיגימ שחרותימ
בזיכרון משומ ששינו דברימ אינה שוללת אפשרות
של פעילות אחרת שסייעה למנהיגימ להשאיר את
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חותממ על דפי ההיסטוריה .במילימ אחרות ,ייתכן
שהיו מנהיגימ שזכורימ לנו עקב עשייה שלאו דווקא
גרמה לשינוי.

מנהיגים שעוכו שינויים חבותיים-כלכליים:
פרנקלין רוזוולט היה נשיא
ארצות

הברית

בשנימ

 ,1932-1944לאחר תחילת
המשבר הכלכלי הגדול
ונפילת הבורסה בשנת
. 1929הנהיג מדיניות של

New-Deal

שעיקרה סיוע

ישיר ועקיף של המדינה
לאזורימ נחשלימ על -מנת
לייצב את המערכת
הכלכלית .תקציב העתיד שועבד לשמ פתרון בעיות
בהווה .מדיניות זו של מעורבות יתר של הממשל
האמריקאי בחיימ החברתיימ-כלכליימ הייתה שינוי
דרמתי ביחס למדיניות הקפיטליסטית בתקופתו.
יוסף סטאלין היה מנהיג
ברית-המועצות בין השנימ.

1924-1953

במשך

שינה

את

ממדינה

חקלאית למדינה תעשייתית,
יצר את המדינה הקולקטיבית
עמ יצירת החקלאות
השיתופית )קולחוזימ
וסובחוזימ( ,הלאימ את
התעשייה וארגן אותה למערכת שיתופית .כדי להשיג
את השינויימ האלה נקט במעשי אלימות שגונו על
ידי אומות העולמ.
פידל קסטרו השתלט על
קובה במלחמת אזרחימ

הנהיג את מלחמת האזרחימ נגד צ ' אנג קאי שק
והשתלט על סין בשנת . 1949שינה את פני סין,
הפכה למדינה קולקטיביסטית-קומוניסטית ויצר
מחויבות של המדינה לחיי האזרחימ.

מרנרט תאצ'ר כיהנה כראש דרrר--י;"!I'.A::יי-יIח"'""IIח!r

ממשלת בריטניה בשנימ

. 1979-1990

שינתה את

מדיניות הפנימ ממדינת סדע

למדינה

קפיטליסטית.

הקטינה הוצאות ציבוריות,

לחמה בכורימ השובתימ
את

האיגודימ

הציבוריימ.

בשיטתה

וניצחה
החדשה

יצרה

אווירה

שאפשרה להבגיר את מעורבות ההון הפרטי ,הורידה
את שיעור מס ההכנסה ,מכרה רכוש ציבורי ועודדה
בחירה חופשית גמ בחינוך .

מדיניות חדשנית זו זכתה לשמ "תאצ'ריזמ" .

מנהיגים שעוכו שינויים מדיניים-פוליטיים:
מהטמה

נאנדי

מנהיג

המאבק לעצמאות הודו .
הנהיג מאבק שקט ובלתי
אלימ שהביא להחלטת
בריטניה לתת להודו

עצמאות בשנת .1947

נרצח

בידי מתנגד לדרכו בשנת

. 1948

עבדאללה הראשון מלך ידרן .מונה על-ידי הבריטימ
לנהל את השטח ממזרח לירדן בשנת . 192 1במשך

שינה

השנימ ,בסיוע הבריטימ ,הוא איחד את הבדווימ

אותה למדינה קומוניסטית
לאחר שבמשך שנימ רבות
היא נוהלה בידי בעלי הון
ובעלי אחוזות והיה בה
משטר קפיטליסטי .ערך

ויושבי הקבע בעבר הירדן ויצר מדינה עצמאית

ובהפיכה בשנת ,1959

I
I
:

מאו טסה טוננ יוצר סין הקומוניסטית

. 1893- 1976

30

שנימ יצר את הסוציאליזמ,
ארצו

;;bi.J

....~.-.f;J
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רפורמה כלכלית-חברתית
באמצעות שיטת הכלכלה

המתוכננת.
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חדשה .בשנת

1948

כבש את הגדה המערבית ,איחד

אותה עמ עבר הירדן תוך נתינת אזרחות ירדנית

לכל הפלשתינימ בשטחו .נרצח על-ידי מתגנד בשנת

. 1951
דוד בן נוריון ראש הממשלה הראשון של מדינת
ישראל .פעל נמרצות להקמת מדינת ישראל וקבע

מיהו :ו:יו~היג ,מי~~:יך או ?ה~~!ימ
את

לקראת ויתורימ כואבימ .דרכו עלתה לו בחייו
משנרצח על-ידי איש ימין.

היסודות

הארגוניימ-חברתיימ של
המדינה.

עמד

בראש

ממשלת ישראל עד 1963
עמ

הפסקה

בשנימ

. 1953-1955
ג'אמל עבד אל נאצר ראש

1954-1956

ונשיא מצרימ בשנימ

מצרימ בשנימ

. 1956-1971

הוא היה הכוח המניע במהפכה שהורידה את המלוכה
במצרימ ויצרה את הרפובליקה המצרית .הלאימ
את תעלת סואץ )מה שהביא למלחמת סיני( ,ביצע
רפורמות אגרריות ונטה לסוציאליזמ ומעורבות
המדינה בחברה.

שארל דה גול נשיא צרפת
בשנימ

. 1959-1969

עיצב את מבנה הפוליטיקה
הצרפתית ,מקימ הרפובליקה

מנהיגימ אלה המ מדגמ מקרי של ראשי מדינה
שהותירו את רישוממ על דפי ההיסטוריה בזכות
שינויימ חברתיימ-כלכליימ או פוליטיימ-מדיניימ
שערכו במדינותיהמ .מעניין לראות כי השינויימ
הובילו את המדינות למחוזות חדשימ שהיוו תמורה
מהפכנית למציאות שהתקיימה קודמ לכן.
כך נראה מעבר ממדיניות ליברלית-קפיטליסטית
למדיניות סוציאליסטית .למעבר הזה יש רמות
מגוונות .החל ברוזוולט ששינה מדיניות רק לתקופה
מסוימת וכלה בשינוי מדיניות טוטאלי כמו זה של
קסטרו ,סטאלין ומאו צה טונג שעשו את מדינותיהמ
סוציאליסטיות  -קומוניסטיות.
כ,ן מעבר הפוך ,ממדיניות סוציאליסטית למדיניות
קפיטליסטית שהנהיגה תאצ'ר בבריטניה.

החמישית שבה הנשיא הוא

בתחומ הפוליטי הובילו מנהיגימ את עממ לשינויימ
מהפכניימ כמו הפיכת המדינה לרפובליקה -
נאצר ודה גול ,הענקת עצמאות מדינית  -גאנדי,
עבדאללה ובן גוריון ,השכנת שלומ עמ מדינות
שכנות  -בגין עמ מצרימ ורבין שחתמ על הסכמ
שלומ עמ ירדן והכיר באש"ף.

נבחר

במציאות הישראלית הסבוכה של שנות ה , 2000-

להיות ראש ממשלה ובשנת
 1979חתמ על הסכמ השלומ
הראשון בין ישראל למדינה

כאשר אנו נמצאימ בעיצומו של משבר עמ

ראש המדינה וראש הממשלה
הוא רק "כינור שני" .הביא

לסיומ הכיבוש הצרפתי
באלג'יריה ופינה ממנה מיליון
צרפתימ לצרפת.
מנחם בגין בשנת

1977

ערבית אויבת-מצרימ .בשנת

 1982פלשה ישראל תחת
הנהגתו ללבנון וכך שקעה
במאבק ארוך ועקוב מדמ.

יצחק רבין ראש ממשלה
בישראל .בשנת  1993חתמ על
הסכמי אוסלו שעיקרמ חלוקת

הפלשתינימ ויחסי ישראל עמ אש"ף עלו על שרטון,
נשאלת השאלה :האמ מנהיגי ישראל ואש"ף יובילו
את עממ לקראת שינוי רדיקאלי שיביא שלומ לשני
העמימ ,בפרט ,ולמזרח התיכון ,בכלל? האמ ברק
וערפאת ייגררו אחר משאלות הלב )לא תמיד
השכל (...של עמיהמ המתנגדימ לוויתורימ כואבימ
וימשיכו לשמר את הסכסוך הקיימ? האמ שרון,
ברק וערפאת ייתוספו לרשימה ארוכה של ראשי
מדינות )משמרימ( שיישכחו ולא ייחרתו בדפי
ההיסטוריה ,או שמא ,יירשמו בזיכרון ההיסטורי
כמנהיגימ?

הארץ והכרה הדדית בין אש"ף

למדינת ישראל ובזכותמ של
הפלשתי נימ להגדרה עצמית.
יצחק רבין ,הנץ הפוליטי ,גנז
את חלומ השליטה בעמ
הפלשתיני ,התעמת עמ
המתנחלימ והפלגימ הימניימ
בחברה הישראלית והחל

י=»קרררנר
ויליאמט  ,א .
אפריקה

) (. 1972

בריטניה וצרפת במזרח התיכון ובצפון

, 1978-1914

רמת  -גן  .מטדה .

נאור  ,מ  .וגלעדי.' ,ד )  (. 1990ארץ ישראל במאה העשרים .
מיישוב למדינה  , 1950-1900 .תל  -אביב ,הוצאת משרד הביטחון .
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