
העומדכאדממוגדרהמושג,שלהרחבבמובןמנהיג,
החלטותלהחליטסמכותלווישקבוצהבראש
קבוצתו.שלחייהאורחותלגביפעולהדרכיולקבוע
ה"מונהגימ"מהסכמתסמכותואתשואבהמנהיג

במנהיגותוהיורידיתוהכרתמכמנהיגאותולקבל
בתפקודו.מסייעת

עשויימהמונהגלקהלוהמנהיגביןהגומליןיחסי
המנהיגות.סגנוןאתהמעצבתמעניינתדינמיקהליצור
וטועןלקהלוהמנהיגביןהדיאלקטיקהעלמדברהגל
לרצונותקשובלקבוצה,מאודקרובמח,דהמנהיג,כי

להובילממטרתומאידךאךהמוצורכיהחברימ
בקנהעולימתמידשלאותמורה,שינוישללמחוזות

 .דרישותיהמעמאחד

רחוב,חבורתמדריךלהיותיכולמנהיגזו,ברוח
אקדמי,במוסדחוגראשועד,ראשמנהל,מורה,
ביןההבדל .ממשלהראשאונשיא,עיר,ראש

להמשישהאחריותבתחומייהיההאלההמנהיגימ
קבוצתמ.כלפי
מנהלאומורהשלאחריותמתחומלדוגמה,כך

זאתלעומתידע.בהעברתרקומתרכזמצומצמ
חיימתחומיעלחלהממשלהראששלאחריותו
הבדל .וכד'חינוךבריאותביטחון,כמו:מגוונימ

בקרבהמנהיגשלהלגיטימיותבמידתנעוץנוסף
אתתפסאוהתמנהנבחר,הואהאמקבוצתו,

השלטון·
הלגיטימיותומקורנבחרהמנהיגשבהמבמקרימ

עומדהואשאותהבקבוצההואשלוהשלטונית
על-פילנהוגהאמדילמה:בפניניצבהמנהיגלהנהיג,

קבוצותשלדרישותלבטאשעשויהקבוצה,רצון
תמידשלאדברךלנהוגאועצמה,בעלותאינטרסימ
המנהיגלדעתאךהקבוצהחברימרביתעלמקובלת

הפעולהדרךאתקובעתזודילמההנכונה.הדרךהיא
לרצותוינסההקיימאתישמרהואהאממנהיג,של
שמאאושוב,להיבחרמנתעלקבוצתוחבריאת

השינוישתוצאותלמרותהדברימ,פניבשינוייעסוק
החברימ.כללשללרוחמלהיותשלאעשויות

ומשמרנגררפופוליסטי,באורחיפעלהמנהיגהאמ
אתיובילישנה,שמאאושוב?להיבחרמנתעל

תמידשאינמשוניממציאותלמחוזותהקבוצה
אוהארוךלטווחחשיבותלהמישאךפופולריימ

שוליימ?לקבוצותתורמימשהמ

פתר"להוביל"לבין"להיגרר"שביןהדילמהאת
המפורסמת:אמירתוהפוליטית.בדרכובן-גוריון

רוצה",שהעממהולאצריךשהעממהעושה"אני

שללהקמתהוסייעהמנהיגותוסגנוןאתשיקפה
שלהלבלרחשינכנעלאבן-גוריוןישראל.מדינת
ירושלימבלימדינהלקבל 1947בשנתוהסכימעמו

רחל.וקברחברוןהכותל,

הכוחעל-פימנהיגותלבחוןמציעההספרות
התנהגותו.אותכונותיוהמנהיג,שלוההשפעה
לקראת"הובלה"לעומתו"שמרנות""היגררות"

ההנהגההןלמנהיגות.מבחןלהוותיכולימשינוי
שלמכוחוניזונותאכןהמשנהזווהןהמשמרת

ומתכונותיו.המנהיג

המשנה?אוונגררהמשמרהטוב,המנהיגמיהו

טומנתהיאברורה,איננהזולשאלההתשובה
 .משמעיתחדאיננהובוודאימורכבותבחובה

לגרומעלולושינויחיוביתתהיהשמרנותכיייתכן
והרסניות.שליליותלתוצאות

עיוןבאמצעותדדוקטיבי,באורחזוסוגיהאבדוק

המנהיגימהממיאבחןמנהיגימ.שלבפועלמ
הבסיסומהוהקולקטיביבזיכרוןטבועשרישוממ

זה.לזיכרון
אומותמנהיגישלמקריתבאוכלוסייהבחרתי
יהיהניתןלגביהמהמסקנותאתכיהנחהמתוך

מנהלימ,כמו,אחרותברמותלמנהיגימלהשליך
וכד'.מחלקותראשי

מספרשלפועלמבדיקתולאחרלאחור,בראייה
בזיכרוןשנשמרוהמנהיגימכימתבררמנהיגימ

ה"מובילימ"-ה"משנימ"המנהיגימהמההיסטורי
דווקאלאואסונות!),לקראתהובילואמ(אף

מאותהיושכן,"נגררימ".ה"משמרימ"-המנהיגימ

טבועימשאינמבעולמרבותבמדינותמנהיגימ
מכיווןכנראהומוכר,זכוראינוופועלמבזיכרון
ה"משנימ"המנהיגימואילו,כ"משמרימ".שפעלו
מוכר,ופועלמההיסטוריבזיכרוןהיטבטבועימ

להיותיכולימשחוללוהשינויימוזכור.נלמד
מדיניימכלכליימ,חברתיימ,מגוונימ:בתחומימ
ופוליטיימ.

פועלמאתאצייןזוטענהולהדגימלהמחישכדי
אתלקשורואנסהומוכרימזכוריממנהיגימ 12של

שיצרושינויימעמההיסטוריבזיכרוןרישוממ

השינויבזיהויורקאךתתרכזזובחינהבמדינותיהמ.

הצדקתוהשינוי,טיבלגביערכישיפוטבהיהיהולא
הערכתו.או

שחרותימבמנהיגימשבחרתיהעודבהכילצייןראוי
אפשרותשוללתאינהדברימששינומשומבזיכרון
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ייתכןאחרות,במילימההיסטוריה.דפיעלחותממ
דווקאשלאועשייהעקבלנושזכוריממנהיגימשהיו
לשינוי.גרמה

חבותיים-כלכליים:שינוייםשעוכומנהיגים

נשיאהיהרוזוולטפרנקלין
בשנימהבריתארצות

תחילתלאחר , 1932-1944
הגדולהכלכליהמשבר
בשנתהבורסהונפילת

שלמדיניות.הנהיג 1929
New-Deal סיועשעיקרה

המדינהשלועקיףישיר
מנתעל-נחשלימלאזורימ
המערכתאתלייצב

בעיותפתרוןלשמשועבדהעתידתקציבהכלכלית.
הממשלשליתרמעורבותשלזומדיניותבהווה.

שינויהייתההחברתיימ-כלכליימבחיימהאמריקאי
בתקופתו.הקפיטליסטיתלמדיניותביחסדרמתי

מנהיגהיהסטאליןיוסף
השנימ.ביןברית-המועצות

 30במשך 1924-1953
הסוציאליזמ,אתיצרשנימ
ממדינהארצואתשינה

תעשייתית,למדינהחקלאית
הקולקטיביתהמדינהאתיצר
החקלאותיצירתעמ

(קולחוזימהשיתופית
אתהלאימוסובחוזימ),

להשיגכדישיתופית.למערכתאותהוארגןהתעשייה
עלשגונואלימותבמעשינקטהאלההשינויימאת
העולמ.אומותידי

עלהשתלטקסטרופידל
אזרחימבמלחמתקובה

שינה , 1959בשנתובהפיכה

קומוניסטיתלמדינהאותה
רבותשנימשבמשךלאחר
הוןבעליבידינוהלההיא

בהוהיהאחוזותובעלי
ערךקפיטליסטי.משטר

I כלכלית-חברתיתרפורמה
I הכלכלהשיטתבאמצעות
המתוכננת. :
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-1893הקומוניסטיתסיןיוצרטוננטסהמאו 1976 . 
שקקאיאנג'צנגדהאזרחיממלחמתאתהנהיג

סין,פניאת.שינה 1949בשנתסיןעלוהשתלט
ויצרקולקטיביסטית-קומוניסטיתלמדינההפכה

 .האזרחימלחייהמדינהשלמחויבות
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בשנימבריטניהממשלת
אתשינתה . 1979-1990

סדעממדינתהפניממדיניות

קפיטליסטית.למדינה
ציבוריות,הוצאותהקטינה

השובתימבכורימלחמה
האיגודימאתוניצחה

בשיטתההציבוריימ.

אווירהיצרההחדשה

הורידההפרטי,ההוןמעורבותאתלהבגירשאפשרה
ועודדהציבורירכושמכרהההכנסה,מסשיעוראת

 .בחינוךגמחופשיתבחירה

 ."תאצ'ריזמ"לשמזכתהזוחדשניתמדיניות

מדיניים-פוליטיים:שינוייםשעוכומנהיגים

מנהיגנאנדימהטמה

 .הודולעצמאותהמאבק
ובלתישקטמאבקהנהיג
להחלטתשהביאאלימ

להודולתתבריטניה
נרצח . 1947בשנתעצמאות

בשנתלדרכומתנגדבידי
1948 . 

הבריטימעל-ידימונהידרן.מלךהראשוןעבדאללה
.במשך 1 92 1בשנתלירדןממזרחהשטחאתלנהל

הבדווימאתאיחדהואהבריטימ,בסיועהשנימ,

עצמאיתמדינהויצרהירדןבעברהקבעויושבי

איחדהמערבית,הגדהאתכבש 1948בשנתחדשה.

ירדניתאזרחותנתינתתוךהירדןעברעמאותה

בשנתמתגנדעל-ידינרצח .בשטחוהפלשתינימלכל
1951 . 

מדינתשלהראשוןהממשלהראשנוריוןבןדוד
וקבעישראלמדינתלהקמתנמרצותפעלישראל.
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שלהארגוניימ-חברתיימ
בראשעמדהמדינה.

 1963עדישראלממשלת
בשנימהפסקהעמ

1953-1955 . 

בשניממצרימראשנאצראלעבדג'אמל
 . 1956-1971בשניממצרימונשיא 1954-1956

המלוכהאתשהורידהבמהפכההמניעהכוחהיההוא
הלאימהמצרית.הרפובליקהאתויצרהבמצרימ

ביצעסיני),למלחמתשהביא(מהסואץתעלתאת
ומעורבותלסוציאליזמונטהאגרריותרפורמות
בחברה.המדינה

צרפתנשיאגולדהשארל
 . 1959-1969בשנימ
הפוליטיקהמבנהאתעיצב

הרפובליקהמקימהצרפתית,
הואהנשיאשבההחמישית

הממשלהוראשהמדינהראש
הביאשני"."כינוררקהוא

הצרפתיהכיבושלסיומ
מיליוןממנהופינהבאלג'יריה
לצרפת.צרפתימ

נבחר 1977בשנתבגיןמנחם

ובשנתממשלהראשלהיות
השלומהסכמעלחתמ 1979

למדינהישראלביןהראשון
בשנתאויבת-מצרימ.ערבית

תחתישראלפלשה 1982
שקעהוכךללבנוןהנהגתו
מדמ.ועקובארוךבמאבק

ממשלהראשרביןיצחק
עלחתמ 1993בשנתבישראל.
חלוקתשעיקרמאוסלוהסכמי
אש"ףביןהדדיתוהכרההארץ

שלובזכותמישראללמדינת
עצמית.להגדרהנימהפלשתי

גנזהפוליטי,הנץרבין,יצחק
בעמהשליטהחלומאת

עמהתעמתהפלשתיני,
הימניימוהפלגימהמתנחלימ

והחלהישראליתבחברה

בחייולועלתהדרכוכואבימ.ויתורימלקראת
ימין.אישעל-ידימשנרצח

מדינהראשישלמקרימדגמהמאלהמנהיגימ
בזכותההיסטוריהדפיעלרישוממאתשהותירו
פוליטיימ-מדיניימאוחברתיימ-כלכליימשינויימ
השינויימכילראותמענייןבמדינותיהמ.שערכו
תמורהשהיווחדשימלמחוזותהמדינותאתהובילו

לכן.קודמשהתקיימהלמציאותמהפכנית

ליברלית-קפיטליסטיתממדיניותמעברנראהכך
רמותישהזהלמעברסוציאליסטית.למדיניות
לתקופהרקמדיניותששינהברוזוולטהחלמגוונות.
שלזהכמוטוטאלימדיניותבשינויוכלהמסוימת
מדינותיהמאתשעשוטונגצהומאוסטאליןקסטרו,

קומוניסטיות.-סוציאליסטיות

למדיניותסוציאליסטיתממדיניותהפוך,מעברכ,ן
בבריטניה.תאצ'רשהנהיגהקפיטליסטית

לשינויימעממאתמנהיגימהובילוהפוליטיבתחומ
-לרפובליקההמדינההפיכתכמומהפכניימ

גאנדי,-מדיניתעצמאותהענקתגול,ודהנאצר
מדינותעמשלומהשכנתגוריון,ובןעבדאללה

הסכמעלשחתמורביןמצרימעמבגין-שכנות
באש"ף.והכירירדןעמשלומ

 ,-2000השנותשלהסבוכההישראליתבמציאות
עממשברשלבעיצומונמצאימאנוכאשר

שרטון,עלעלואש"ףעמישראלויחסיהפלשתינימ
יובילוואש"ףישראלמנהיגיהאמהשאלה:נשאלת

לשנישלומשיביארדיקאלישינוילקראתעממאת
ברקהאמבכלל?התיכון,ולמזרחבפרט,העמימ,
תמיד(לאהלבמשאלותאחרייגררווערפאת
כואבימלוויתורימהמתנגדימעמיהמשל ) ...השכל

שרון,האמהקיימ?הסכסוךאתלשמרוימשיכו
ראשישלארוכהלרשימהייתוספווערפאתברק

בדפיייחרתוולאשיישכחו(משמרימ)מדינות
ההיסטוריבזיכרוןיירשמושמא,אוההיסטוריה,

כמנהיגימ?

י=«קרררנר

ובצפוןהתיכוןבמזרחוצרפתבריטניה .) 1972 ( .א ,ויליאמט
 .מטדה .גן-רמת , 1978-1914אפריקה

 .העשריםבמאהישראלארץ .) 1990 ( '.דוגלעדי, .מ ,נאור
 .הביטחוןמשרדהוצאתאביב,-תל , 1950-1900 .למדינהמיישוב

Tbe Hutcl1inso1l Softback Ellcyclopedia,(lm). Helicon Publishing 
. Ltd, Australia 

I 
I 
I 
I 
11 __ _ _ 

Kotler,j .( 1990). Wbat leaders really do? Harvard Business Review, 
pp. 103- 1I1. 




