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צירצ׳יל.שלראשועםבולדוגפסלון

במוזיאוןמתצוגהפריזהב.בציפויקרמיקה

אי־פיצילום:לונדוןבווייטהול,החדשצ׳רצייל
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איפה

הצירצייל

שלנו

תומרמיכלזון

אנומהניןכרהבההבחירות,לפנירגע

קולנו:אתהמבקשיםבמועמדיםמחפשים

בעשורכישנדמהחמקמקמושגמנהיגות,

ואבדההתמוססהמשמעותוהאחרון

מיכלזוןתומרמאת

גוברישראלבממשלת2007ארס.־<

מסקנותפרסוםלקראתהמתח

לבדיקתוינוגרדועדתשלהביניים_1

קדי־ומפלגתהשנייה,לבנוןמלחמתאירועי

מה

$TS1$קדימה$TS1$

$DN2$קדימה$DN2$תקווה.בפתחהמפלגהבביתמתכנסת

שםואמרחוזרשלי״,העבודהמקום״זה

לה־בתגובהאולמרט,אהודהממשלה,ראש

לך

$TS1$להלך$TS1$

$DN2$להלך$DN2$״כן,להתפטרותו.שקראהציבוריהרוח

כאןאניאכלפופולרי,לאממשלהראשאני

לעבוד״.כדי

לאולמרט,רבותסייעלאהזההלבגילוי

המנהיגותמושגשלהשברקואתסימןאבל

התודעהשלהחלחולשיאאתוגםבישראל,

הש־למוסדותהניאו־ליברליתהקפיטליסטית

לטון

$TS1$השלטון$TS1$

$DN2$השלטון$DN2$אםספק2008שלהמשכרלפנישנה

כיהשתמעמדבריואךאולמרט,התכווןלכר

לכלעבודהזובישראלממשלהראשלהיות

בת־הנושאהאדםעלהיטבלמלאהשכדידבר,

פקיד

$TS1$בתפקיד$TS1$

$DN2$בתפקיד$DN2$לאמצוין.מנהלכלקודםלהיותהרם

תחו־החדורוערכיםחזוןבעלאישלאמנהיג,

שת

$TS1$תחושת$TS1$

$DN2$תחושת$DN2$,ראששלתפקידומנכ״ל.אלאשליחות

למקסםהואזו,תפישהפיעלהממשלה,

לאינטרסיםלדאוגהזדמנויות,לנצלרווחים,

שלשהמניותולכךעצמו(,של)אוהמדינהשל

וינס־פופולריותיהיועצמו(שלו)אוהמדינה

קו

$TS1$וינסקו$TS1$

$DN2$וינסקו$DN2$והבינלאומיים.המקומייםבשווקים

מתבססתהציבורישבשיחשניםכמהזה

מנהיגות.משברשוררבישראלכיהקביעה

הזה,המשברהחלמתיהאצבעאתלשיםקשה

אולמרטשלבדבריושמגולמתהגישהאבל

הבחירותכינראהטובה.מוצאנקודתהיא

מציפותבחירות,מערכתכלכמוהקרובות,

להןנמצאשטרםשאלותשלשורהמחדש

היכןפעם?שלהמנהיגיםנעלמולאןמענה;

שליחותחדוריציבוראנשיאותםכלהם

אלההפוליטיתהמערכתאתבעברשמילאו

היושלאאמיצות,החלטותלקבלשידעו

ובכלל,ההמון?קולאחרינהוולא״לחיצים״

שמדובראואמיתי,הואהמנהיגותמשברהאם

יש־רקהאםמבוססת?לאבטןבתחושתרק

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$האםמנהיגות,בכללמהיממנה?סובלת

ניתןואיפהמולדת,אונרכשתתכונהזו

טובמנהלביןההבדלומהאותה?למצוא

מנהיג?לביןבפוליטיקהאובעסקים

ההפחדות,ההבטחות,לססמאות,מעבר

שכדאידבריםכמההנהוהקמפיינים,הספינים

מעבריותר,הרחוקלטווחמסתכליםאםלזכור

במארס.17ל־

חירוםמצבישלמנהיגים

ווינסטוןשללמותושנה50צוינובאחרונה

מלח־במהלךבריטניהממשלתראשצ׳רצ׳יל,

מת

$TS1$מלחמת$TS1$

$DN2$מלחמת$DN2$דברלעמוהבטיחשלאהשנייה,העולם

<<שאיחדלפנירגעודמעות״יזעorמלבד
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לע־מפראנק«ר«לצילום:לצמלמנהיגיםקלמדינהביט!פתבתקהעצמאות.בהכרזתריבן

פוליטיקאיםביןלבחורנדרשהציבור״כאשרנבות:דורוןד״ר

ציבורנבחרילביןביצוע,כושראוניסיוןחסריאךכפייםנקיי

ביצוע,כושרבעליאבלעכבותחסרישהיושרוןאריאלכמו

לבצע״שמסוגלבמייבחרהציבור

JHfcפוליטיקאיםביןלבחורנדרשהציבור״כאשרנבות:דורוןד״ר

ציבורנבחרילביןביצוע,כושראוניסיוןחסריאךכפייםנקיי.?ל.

rY\\1 &fביצוע,כושרבעליאבלעכבותחסרישהיושרוןאריאלכמו

S-•לבצע״שמסוגלבמייבחרהציבור

לחזיתהמועצותוכריתהבריתארצות►►את

המ־אול־הואצ׳רצ׳ילגרמניה.מולמשותפת

נהינ

$TS1$המנהינ$TS1$

$DN2$המנהינ$DN2$המופתודמותבהיסטוריהביותרהמצוטט

נתניהו,בנ־מיןהממשלהראשפועלשלאורה

העיק־והעמידההאומץהנחישות,אתשמעריץ

שת

$TS1$העיקשת$TS1$

$DN2$העיקשת$DN2$בלשלספקנותןמולצ׳רצ׳ילשהפגין

נתניהואולימיקשרוחובעיניהעולם.אומות

צ׳רצ׳יל,שלהרוחנילממשיכיעצמולדמות

אלהעולםשמפגיןבשאננותנלחםהואכאשר

איראן.שלהגרעיןבתוכניתהגלוםהאיוםמול

יציץאםלעשותייטיבנתניהואולם

הבריטיבשבועוןבאחרונהשהופיעבמאמר

New statesmanשלהמיתוםאתובחן

משבחהמאמרמותו.מאזשנבנהכפיצ׳רצ׳יל

הצלחתוואתצ׳רצ׳יל,שלהרטוריכישרונואת

והיפההקשהבשעתהבריטניהאתלנווט

ומעו־הקפריזיתבהתנהלותוגםאךביותר,

ררת

$TS1$ומעוררת$TS1$

$DN2$ומעוררת$DN2$,בתוםמידלהחלפתושהביאההמחלוקת

מנהיגםאתדימואמנםהבריטיםהמלחמה.

כעתוכוחהשראהממנוושאבושואג,לאריה

שהמ־הבינוגםהםאבללונדון,עלההפצצות

נהיג

$TS1$שהמנהיג$TS1$

$DN2$שהמנהיג$DN2$מתאיםאינוהמלחמהלימיטובשהיה

כמחליפו.אטליבקלמנטובחרושלום,לעתות

ראשממושבצ׳רצ׳ילשלהדחתוהאם

שמ־כךעלמעידההמלחמהבתוםהממשלה

נהיגות

$TS1$שמנהיגות$TS1$

$DN2$שמנהיגות$DN2$ומהלליםתופשיםשאנוכפיאמיתית

חירום?ומצב־משברבזמניבעיקרנבניתאותה

שצר־כההמנהיגותסוגעלאומרזהמהכן,ואם

מד־נהלניהולהאמנםשלום?בעתותלהיות

הקיים?עלשישמורטוב״״מנהלרקנחוץ

בול־קיוםמצב־שלושהיש״לדמוקרטיות

טים.-

$TS1$-.בולטים$TS1$

$DN2$-.בולטים$DN2$תקופותוהאומה,המדינהכינוןתקופת

מסבירחירום״,ורגעינורמליותשלממושכות

המדינהלמדעהחוגראששיין,יוסיפרופ׳

בי־ליחסיםופרופסוראביבתלבאוניברסיטת

נלאומיים

$TS1$בינלאומיים$TS1$

$DN2$בינלאומיים$DN2$״במצבג׳ורג׳טאון.באוניברסיטת

וטי־בשמירהבעיקרצורךישנורמליותשל

פוח

$TS1$וטיפוח$TS1$

$DN2$וטיפוח$DN2$הביורוקרטים,הכלכלה,ואזהקיים,הסדר

עובריםוהטכנוקרטיםהרציונלייםהשחקנים

וכמובן,חירוםבמצבירקהבמה.לקדמת

המלווההרואיתתקופההאומה,כינוןבתקופת

ולעשותלצמוחלמנהיגיםקלבמאבקגם

דופן״.יוצאמשהו

המודרניתהמדינה״הוגיכימוסיףשיין

טובפוטנציאלהםקשיםשזמניםמכברזהזיהו

מעו־נורמליותבעודדגולים,מנהיגיםליצירת

דדת

$TS1$מעודדת$TS1$

$DN2$מעודדת$DN2$טוק־דהאלכסיסהזוהר.ל׳ימינוסטלגיה

וויל

$TS1$טוקוויל$TS1$

$DN2$טוקוויל$DN2$ה׳כבודלמושגכי19ה־במאהעודכתב

ושהדמוקרטיהבדמוקרטיה,מקוםאיןכמעט

המ־האריסטוקרטיתההייררכיהאתמפוררת

סורת־ת

$TS1$המסורתת$TS1$

$DN2$המסורתת$DN2$השוקכוחותזהכמקומהשמגיעומה

ביש־המנהיגותמשברתחושתהקהל״.ודעת

ראל,

$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$שלתולידהרבהבמידההיאאומר,הוא

מיוחסתשבוהמודרנית,הדמוקרטיהאופי

וביקורתי,שוויוניציבורילשיחגבוההחשיבות

ומקשהמופתדמויותשלמחשיבותןשמפחית

המ־הישראלית,״הדמוקרטיהלצמוח.עליהן

תאפ״נת

$TS1$המתאפ״נת$TS1$

$DN2$המתאפ״נת$DN2$במשךהרסההגיבור,אידאלבניפוץ

החלוץכמוהקלאסיותהמופתדמויותאתהזמן

תחתהגדולות.האידאולוגיותאתוגםוהלוחם

החוקשלטוןהציבור־השיחעלהשתלטוזאת

אומר.הואוהביורוקרט־ם״,

בשנו־למשל?פרס,לשמעוןבאשרמה

תיו

$TS1$בשנותיו$TS1$

$DN2$בשנותיו$DN2$הילהלולהדביקלנסותהרבוכנשיא

מיתולוגי.מנהיגשלוכבוד

ניסושנים,במשךפרסאתשרמסו״אחרי

ששרד.כמישהוהזה,מהכבודקצתלולהדביק

המנהיגות.מןמשהוישהישראליתכשרידות

הרבהאיןלזכור,צריךכללי,באופןבישראל

לאאינהרנטיבאופןהישראליםכבוד.יראת

וסמכות.מנהיגותלקבלרוציםולאאוהבים

ולישראל־כבוד,חוסרמבטאיםישראלים

חשוב

$TS1$ולישראלחשוב$TS1$

$DN2$ולישראלחשוב$DN2$איןבישראלפראייר.לצאתלאיותר

טל־שניים־שלושהתוריכוליםוכולנוריחוק,

פונים

$TS1$טלפונים$TS1$

$DN2$טלפונים$DN2$שלדרגות׳ששאיןכוח.למוקדילהגיע

הברית״.בארצותכמוריחוק׳,

שיעשהלמנהיגכמיההכאןישועדיין

וישנה.שיובילסדר,

הקיומייםמהאתגריםנובעזה״נכון.

מוס־להסכמותמספיקרחבבסיסומהיעדר

ריות.

$TS1$.מוסריות$TS1$

$DN2$.מוסריות$DN2$שדורשותאקוטיותסוגיותישבישראל

במישורוהןהמדיניבמישורהןאמיץ,טיפול

אתשיראהלמישהוזקוקיםואנחנוהכלכלי,

נורמליתדמוקרטיהשלבמצבגםהדרך

רביןלשינוי.ויביאקדימהשיפרוץמישהו

שלמידההיתהוכבגיןבשרוןכזה.מנהיגהיה

מכך,שנבעהוהילההמייסדיםלדורשייכות

שינוימחוללימהלכיםלבצעיכולתגםאבל

קדימה״.ולראות

״שפתהספראת2010ב־שפרסםשיין,

)כנרתהישראלית״המוסרותרבותהשחיתות

המנהיגותמשבראתתולהביתךדביר(,זמורה

תרבותפהש״נוצרהבכךהשארביןבישראל

מיצעקניתתחרותושלונזיפותתוכחהשל

מתגאהשלפידכמוכפיים.ונקייותרישר

בש־נגועהשלאהיחידההיאשמפלגתועכשיו

חיתות.

$TS1$.בשחיתות$TS1$

$DN2$.בשחיתות$DN2$ההתבזות:במבחןהוחלףההילהמבחן

במבחןעמדתאםגםאבלפחות.הכיהתבזהמי

כבוד.־ותרלרנותןבהכרחלאזהההתבזות,

הנבחריםכלפיכבודאיןולתקשורתלציבור

הזמןשכללמרותבמוסדות,גדולאמוןלאוגם

מהביקורתחלקושיפור.שינוידורשיםאנו

נבחריםמדייותרטובות.מסיבותנובעוהכעס

סרחו״.ציבורומשרתי

לשלטוןחודרההון

למנהיגותהאפשרותאתמרסקיםאנוהאם

<■<•אתוחוקרותומבזותהמוכיחותידינו,במו

בניפוץהמתאפיינתהישראלית,״הדמוקרטיהשיין:יוסיפרופ׳

הקלאסיותהמופתדמויותאתהזמןבמשךהרסההגיבור,אידאל

זאתתחתהגדולות.האידאולוגיותאתוגםוהלוחםהחלוץכמו

והביורוקרטים״החוקשלטוןהציבוריהשיחעלהשתלטן
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לש־להתקרבששוקלמיכלשלציציותיו►►

לטון?

$TS1$?לשלטון$TS1$

$DN2$?לשלטון$DN2$דו־ד״רהואזהמחשבהלקושמתנגדמי

רון

$TS1$דורון$TS1$

$DN2$דורון$DN2$בחקרהמתמקדחיפה,מאוניברסיטתנכות

בישראלאיןשגויה.טענה׳יזוהשחיתות.

אתלמשל״ראהאומר.הואתוכחה׳;תרבות

פליליעברבעלציבורנבחרישישהעובדה

עלוהןצמרתפרקליטיעלהןשמקובלים

אפי־מהםכמהוהכלכלית.הפוליטיתהאליטה

לו

$TS1$אפילו$TS1$

$DN2$אפילו$DN2$אריהכמוהרחב,הציבורידיעלמקובלים

הופכתהזאתשהאמירהחושבאניבנוסף,דרעי.

בצי־שבוחןהציבורלאזהלתוצאה.סיבהבין

ציות

$TS1$בציציות$TS1$

$DN2$בציציות$DN2$אנשיםמרחיקלכאורהובכךנבחריו,של

בנבחר־קודםהיאהבעיהמהפוליטיקה;טובים

הציבור

$TS1$בנבחרהציבור$TS1$

$DN2$בנבחרהציבור$DN2$בןפואדכמוראויים,לאובמועמדים

להבדיל,פרנקל,יעקבאוואולמרט,אליעזר

מועמדותו״.אתוהסירלנגידמועמדשהיה

אופ־־ניאינונבות,אומרהמנהיגות,משבר

בכלנחלשהציבורי״האתוסבלבד.לישראל

התפשטותהיאלכךוהסיבההמערבי,העולם

עיקרוןאתשחיזקהניאו־ליברליהפרויקט

חשבוןעלהאישיהרווחעשייתואתהיעילות

׳אדםשלמציאותיצרובכךציבוריים,ערכים

שעומדיםשערכיםלכךגורםזהזאב׳.לאדם

הכ־למעןהקרבהכמוהמנהיגות,בבסיס

לל,

$TS1$,הכלל$TS1$

$DN2$,הכלל$DN2$,ספגועצמית,ושליטהאיפוקצניעות

שלההתנהלותאתלמשלראהניכרת.ירידה

לפניו,ברקואהודאולמרטאהודאונתניהו

ובגין״.שמירשלההתנהלותלעומת

הקפיטליסטיהאתוסכלומר

ופגעטובהחלקהלכלחלחלהניאו־ליברלי

המנהיגות?כתפישת

במ־אלאהמנהיגות,בתפישתרקולא״כן.

נהיגות

$TS1$במנהיגות$TS1$

$DN2$במנהיגות$DN2$,תפקיד־שממלא־םובאלהעצמה

מנהיגות,

$TS1$,תפקידמנהיגות$TS1$

$DN2$,תפקידמנהיגות$DN2$אלאמנהיג־םלאכברבעצםשהם

בינוניים.החלטותומקבלימנהליםהיותרלכל

הצי־הובלתזוציבורית?מנהיגותזומההרי

בור,

$TS1$,הציבור$TS1$

$DN2$,הציבור$DN2$:שלאקרא־מאוסףאנשיםהפיכתקרי

למעןיחדשפועללקולקטיבאינדיבידואלים

אינטרסיםקידוםאומשותפת,מטרההשגת

כולם.אתשמשרתתבצורהמשותפ־ם

הנטייהעללהתגברנועדהציבוריתמנהיגות

לעצמולדאוגמאתנואחדכלשלהטבעית

הציבוריתברמהגםלהפסידוכךלכלל,ולא

אמורדמוקרטימנהיגהפרטית.ברמהוגם

ולאשלוביצריםלשלוטהנוחות,עללוותר

מחייביםטוביםציבורייםחייםנהנתן.להיות

מצדודאיאישית,הקרבהושלריסוןשלמ־דה

אותם״.להנהיגשאמורמ־

מדו״חמתרגשיםממשלאאנשיםמנגד,

אנשיםשומעאתהנתניהו,עלהמבקר

כלשלמרותואומריםבאולמרטשתומכים

מנהלהיההואוהפרשיותהשחיתויות

התרג־אוליזה?אתמסביראתהאירמצוין.

לנו

$TS1$התרגלנו$TS1$

$DN2$התרגלנו$DN2$מהשיטה?מהשלטון,כחלקלשחיתות

השחיתות,אתלקבלמוכניםלא״אנשים

מתר־אנשיםלכך.שהתרגלנומסכיםלאואני

גזים

$TS1$מתרגזים$TS1$

$DN2$מתרגזים$DN2$לפעמיםשחיתות,עלשומע־םכשהם

לאואכזבה,כעסהיאהתחושהנסערים.ממש

מוצףהיוםכשסדרזאת,עםהתרגלות.

וחלקםממשייםחלקםביטחונייםבאיומים

מנ־והפחדותספינ־םעלומבוססיםדמיוניים

וונות

$TS1$מנוונות$TS1$

$DN2$מנוונות$DN2$מעברבמרכז.עומדהביטחוןנושאאז

פוליטי־ביןלבחורנדרשהציבורכאשרלכך,

קאים

$TS1$פוליטיקאים$TS1$

$DN2$פוליטיקאים$DN2$אוניסיוןילחסריאךכפייםנקיי

\&לשעברהחינוךושרסופרשרידיוסי

אישיתודוגמהמוסריתסמכות

עבורך?מנהיגותמהי

קודםה־אמנהיגות׳אחרי׳.לקרואהמוסריתהסמכותוהיאבעיני,אחתמנהיגותרק״יש

בעלמא.דיבוריםהםאלהבלעדיהחזון.ואיןדרךאיןשבלעדיהאישיתדוגמהכל

אףרואיםלאאנחנושכיוםהיאהבעיהבדרך.שיובילמישהונהג,מלשוןה־אמנהיגות

הרעההרוחנגדלצאתשמוכןהאחורי,במושבלאוגםהקדמי,במושבשיושבאחד

הםהטובבמקרהלפעמים.אותם,למצואאפשרבבגאז׳אוליהעכור.הזרםנגדולשחות

לפניו״.ולאהציבור,אחריהולכיםהםוהשכיחהרעובמקרההציבור,בתוךהולכים

לך.שזכוראחדמנהיגותירגעעלספר

ושוחחנואותולדובבהצלחתיאבלמופנם,טיפוסהיההוארבין.ליצחקקשורהזה״הרגע

פופולרייהיהלאערפאתעםשהסכםהביןהואמנותק.אועיוורהיהלאהואמעט.לא

ולקבועברירהמלחמתבעודתסתבךלאשישראללוודאאומרגמרהואאבלבמ־וחד,

במערתהטבחאחר־שלו,מנהיגותילארגעזוכראנימנגד,גבולותיה.אתסופסוף

בעקבותמכןלאחרשבועבווחזרבחברון,היהודיהיישובאתלפנותתכנןהואהמכפלה.

־כולה־ההפועל,אליצאלוכזה,מהלךאותו.הזהירושמפניוגדול,מתנחליםממריחשש

לטובה״.הדבריםפניאתלשנות

ומדוע?בישראלמנהיגותמשברישלדעתךהאם

ראויהמנה־גותכיוםשאיןלמסקנהמגיעאתההמרכזיים,השחקניםעלמסתכל״כשאתה

אינההישראליתהמציאות׳אחרי׳.להגידשזכאימיאיןבישראל.ולתפקידהלשמה

החברתייםהפעריםבצמצוםגםדרמטיים,לשינוייםאלאלתיקונים,עכשיוזקוקה

בזה,זהשכרוכיםדבריםאלוהקבע.גבולותוקביעתהכיבושבסיוםוגםהעצומים

אתשיחוללמישהולמצואקשהשרירותית.היאו׳כלכלי׳׳חברתי׳ל׳מדיני׳,והחלוקה

באנרגיהחשלאאניאבליפים,דבריםשלניצניםרואהאניושםפההאלה.השינויים

חדשה״.חייםמציאותכאןוליצורמאיןישמנהיגותלעצבשיכולהפנימית

עמוד 5



היתהלאהיהודים׳׳מדינתאתכתב״כשהרצלחוברס:אילד״ר

היהודיהעםמדינתשלהקמתהעללהצביעשיכלהמציאות

רדיקלימשהולדמייןיכולתלוהיתהריאלי.כמשהוישראלבארץ

הרב״הלעגלמרותאחריםולשכנעעליולהילחםואומץוחדש,

כמוציבורנבחרילביןביצוע,כושר►►

כו־בעל־אבלעכבותחסר־שהיושרוןאריאל

שר

$TS1$כושר$TS1$

$DN2$כושר$DN2$,לבצע.שמסוגלבמייבחרהציבורביצוע

מהשחיתות,לציבוראכפתשלאנכוןלאזה

רעות".ברירותביןנמצאפשוטהוא

מש־אתשחקרברגמן,רונןד״רהעיתונאי

כר

$TS1$משכר$TS1$

$DN2$משכר$DN2$בספרהרפ!פרשתסביבכצה״להמנהיגות

דבריועלחולקמרגלית,דןעםשחיבר"הבור״

האחרו־בשניםרואיםשאנחנו״מהנבות:של

נות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$חשיבותמייחסאיניבישראלשהציבורוה

שנבח־עמוקבאופןדורשולאלשחיתות,רבה

רי

$TS1$שנבחרי$TS1$

$DN2$שנבחרי$DN2$באופןמשנהלאזהנקיים.־היוהציבור

אחריםבמקומותההצבעה.דפוסיאתמהות־

שרלמשל,בגרמניה,אדירה.משמעותלזהיש

הב־שהיהגוטנברג,צותאודורקארלההגנה,

טחה

$TS1$הבטחה$TS1$

$DN2$הבטחה$DN2$לקאנצלר,אפשרימועמדיווראואדירה

כ־שהתגלהלאחרהפוליטייםמהחייםפרש

העתיק

$TS1$כהעתיק$TS1$

$DN2$כהעתיק$DN2$בארצותשלו.הדוקטורטעבודתאת

ששיקר,כרעללהדחההועמדקלינטוןהברית

לווינסק־״.מוניקהעםהמיןפרשייתעללא

בישראלהמנהיגות״משכרברגמן,לדברי

הד־שהמערכתבמדינהחייםשאנומכךנובע

מוקרטית

$TS1$הדמוקרטית$TS1$

$DN2$הדמוקרטית$DN2$שלההכע־פ־םבשלה.לאשלה

ישהממשלתית.במערכתהופנמולאעדיין

ובמערכותהביטחוןבמערכותמקומותעדיין

חופשעלהמלחמהנמשכתשבהםאחרות

והשקיפות״.המידע

האישיותעלנופלהכל

ישראלשלהיותהביןהקושרתלתפישה

מנהיגותשלתרבותהיעדרלביןצעירהמדינה

תלמאוניברסיטתחוברסאילד״רגםשותף

בעברועמדמדיניתבמחשבהשמתמחהאביב,

״אנ־באוניברסיטה.למנהיגותהתוכניתבראש

חנו

$TS1$״אנחנו$TS1$

$DN2$״אנחנו$DN2$היטב,מעוגנתמסורתבהשישחברהלא

דמויותפוליטית:מנהיגותשלדורות,לאורר

לצפותמהמהןללמודיכוליםשאנחנומופת

ראויות״,הןויכולותתכונותא־לוממנהיגות,

קטגור־הה־א״מנהיגותחוברס.אומר

מסורתבתוךשמתפתחתסוצ־ולוגית־פוליט־ת

גו־בןדודאחד,גדולמנהיגלנוהיהמסוימת.

ריון,

$TS1$,גוריון$TS1$

$DN2$,גוריון$DN2$אךסבירים,שהיומנהיגיםכמהועוד

זה;בתחוםמדשדשיםדיאנחנוהכלבסר

במ־לאה־אהישראל־תהחברהשלהעוצמה

נהיגות

$TS1$במנהיגות$TS1$

$DN2$במנהיגות$DN2$ביחידיםאלאשלה,במוסדותאושלה

הבחירותשגםהיאהבעיהאותה.שמרכיבים

מנהיג,בוחריםאנחנומאוד:פרסונליותנעשו

אתלשיםאפשרשא־אלאדרך.אומפלגהלא

הד־אחד.אדםכןשלהכתפייםעלהמשקלכל

גש

$TS1$הדגש$TS1$

$DN2$הדגש$DN2$שהואוהחזוןהאידאולוגיהעללהיותצריך

למנהיגאיןכאשרמייצגים.ומפלגתםהיאאו

הכלורע־ונות,אמונותשלסדורהמערכת

להתא־נידוניםואנחנושלוהאישיותעלנופל

כזב

$TS1$להתאכזב$TS1$

$DN2$להתאכזב$DN2$פעם״.אחרפעם

טו־למנהיגותשדרושיםהחשוביםהדברים

בה,

$TS1$,טובה$TS1$

$DN2$,טובה$DN2$ויכו־יצירתיותרב,דמיוןהםחוברס,אומר

לת

$TS1$ויכולת$TS1$

$DN2$ויכולת$DN2$״מנהיגכיום.ק־־םשאינואחרמצבלצייר

לדמייןשיכוליםאלוהםגדוליםמנהיגהאו

הציבורעםזומציאותלחלוקאחרת,מציאות

אפש־גםהעתידיתהמציאותכיאותוולשכנע

רית

$TS1$אפשרית$TS1$

$DN2$אפשרית$DN2$אומר.הואבעבורו״,טובהוגםלמימוש

היהודים׳.ו׳מדינתהרצלאתלמשל״קח

לא1896ב־הזההצנוםהספראתכתבכשהוא

הקמתהעללהצביעשיכלהמציאותשוםה־תה

במשהוישראלבארץהיהודיהעםמדינתשל

<•<יהודיתהגירהעללאואפילוריאלי,

ישראלעםשלההיסטוריהלחקרישראלפרסכלתשפיראאניטהפרופ׳

גוריתבןודודאלוןיגאלכצנלסון,ברלברנהי.ח.עלביוגרפיותומחברת

f*Sסיכון*קחת !1Tin

עבורך?מנהיגותמהי
■*

שצריךהמחירמהברורכאשרפופולרייםלאדבר־םלעשותהנכונותזובעיני״מנהיגות

מחושבים״.סיכוניםולקיחתיוזמהנקיטתזואותו.לשלםהנכונותאתולהביעלשלם

לך.שזכוראחדמנהיגותירגעעלספרי

הואלישזכוריםשלוהמשפטיםשאחדגור־ון,בןכמובןהואלראשלישעולה״הראשון

לעמדותדוגמאותמעטלאגםישלעם׳.שטובמהאלארוצה,שהעםמהעושהלא׳אני

הסכמיעלההחלטהשלו.הפוליטיתהקריירהבמהלךביטאשהואפופולריותהלא

אותםבגנותומימיןמשמאללדעותבנ־גוד50ה־בשנותגרמניהעםהש־לומ־ם

חשבהואכי1948ב־העצמאותמלחמתבסיוםגםכמו1957ב־מסיניהנסיגההסכמים;

כללמרותאלטלנה,אתלהטביעההחלטהישראל;שלהבינלאומיתלמדיניותנכוןשזה

נגדוחתרמאודאמיץהיהדייוויד,לקמפללכתבהחלטהבגין,גםהציבורית.הביקורת

לצרףסירב1991שב־שמיריצחקשלהיאמוכרתפחותנוספתדוגמהשלו.המחנה

ברחובלקריאותבניגודלבד,לפעולהבריתלארצותונתןהמפרץלמלחמתצה״לאת

לאהחלטההיתהזואבלזה,אתלוזוכריםהרבהלאומיד׳.יופיעצה״ל?׳איפהשקראו

למנהיגות״.ודוגמהפופולרית

ומדוע?בישראלמנהיגותמשברישלדעתרהאם

מאודמעטישעולמית.כללבעיהאלאישראלית,בעיהרקשזוחושבתלאאניכל״קודם

בזמניםבעיקרנוצרתמנהיגותדגולים.כמנהיגיםעליהםלהצביעשאפשרבעולםאנש־ם

העולםבמלחמתצ׳רצ׳ילכמוהמצב,אתויתקןשיגאלמישהוכשדרושמשיר,של

גדולים.מנהיגיםצומחיםלאגםהגדולות,בדמוקרטיותמשברימצבכשאיןהשנייה.

כשהחשיפהמנהיגותלייצרכיוםשקשההיאלטעמי,המנהיגות־,למשברנוספתסיבה

מנהיגיםכלפיפעםשהיווהמסתוריןהריחוקאתאיןגבוהות.כךכלהןוהנראות

תקשורתי״.מיקרוסקופתחתהזמןכלנבחנתהיאשבובמקוםלצמוחקשהולמנהיגות
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קשרליצוריכולתדרושה״למנהיגאיכנולד־דביר:טליד״ר

שסחףאינטלקטואלהואלמשל,ברק,אהודאנשים.עם

אליו.שהתקרבמיכללכבותהצליחאבלאנשים,אחריו

שלו״במנהיגותפגםשלוהאנושיהקשר

מאירגולדהלשעברהממשלהראשתדוברמדזינימירוןפרופ׳

פוליטית"ביוגרפיה״גולדההספרומחבר

לשנותוהיכולתהרצון

עבורן!מנהיגותמהי

אחדבנושאלהתמקדולדעתשניםעשרעדחמשבעודיקרהמהקדימהלראות״היכולת

תקופתאתבשלוםולעבורלשמררקשרוצהוהלאהואגדולמנהיגבלבד.שנייםאו

לכת".מרחיקילשינוייםלהביאשרוצהוהאלאכהונתו,

לךשזכוראחדמנהיגותירגעעלספר

שימשתיהכיפורים.יוםבמלחמתמאירגולדהשלההתנהלותהואזוכרשאנימנהיגותי״רגע

בריכוז,בנחישות,בשקט,החלטותקיבלהגולדהאירוראיתיהממשלהראשלשכתכדובראו

להביאמצבים,לנתחיכולתלההיתהשונות.דעותשמיעתותוךבתכונהדעת,בשיקול

אותםלשכנעאלאאחרים,עלעמדתהאתלכפותולאהחלטותיהשלההשלכותאתכחשבון

ההחלטות״.קבלתתהליךבכלשלההאנושיותהיהבמיוחדשבלטמהנועם.בדרכי

ומדוע?בישראלמנהיגותמשברישלדעתךהאם

לעבוראיךהיההממשלהראשיאתשהעסיקמהשרון,ואוליבגיןהמייסד,האב״להוציא

מבחינהבחברה.רביםלזעזועיםלגרוםולאהקייםהמצבאתלשמרכהונתם,אתבשלום

ולחוללבלגןלעשותרצולאשניהםשמירליצחקמאודדמתהמאירגולדהזו,

בתהליךצעדאלארבתי,מהפכהאוסלובהסכםראהלארבץיצחקאפילומהפכות.

הנוגעבכללזעזועיםלגרוםרצהלאגוריון,בןכוללישראל,ממנהיגיאחדאףממושך.

מהםאישהמדינה.הקמתערבשנקבעקווהסטטוסאתהשאירוולכןומדינהדתליחסי

חילוניםביןלערבים,יהודיםביןלספרדים,אשכנזיםכיןהפעריםבאיחוילעסוקרצהלא

אףהימיםששתמלחמתאחרילפריפריה.המרכזביןאולענייםעשיריםביןלדתיים,

מנהיגכיוםרואהאיננילצעריהמתנחלים.עםלהתעמתרצהלאישראליממשלהראש

בעיקרלעסוקמעדיפיםהםלכןהללו.הבעיותכלעםלהתמודדשיוכלקומהשיעורבעל

וביטחון״.חוץכנושאי

היכולתרקלאלוהיתהלארץ.מסיבית►►

אומץגםאלאוחדש,רדיקלימשהולדמיין

הלעגלמרותאחריםולשכנעעליולהילחם

קצבהמודרניתבחברהכלפיו.שהושמעהרי

צריךשמנהיגכךמאוד,ומהירגדולהשינוי

לכאןמעברלהסתכלשמסוגלמישהולהיות

העברעלמדייותרלהסתמךלאולעכש־ו,

יצירתיות״.שלמידהבעלולהיות

בתקופהודמיון.יישוםיכולתרקלאאבל

מסמאות,מסרים,באינסוףמוצפיםאנושבה

שמנסיםפוליטיקאיםשלוסרטוניםסטטוסים

חוברסהיומית,הלבתשומתמנתאתלגנוב

כמר־ובדיבורבשפהמיטבישימושעלמצביע

כיב

$TS1$כמרכיב$TS1$

$DN2$כמרכיב$DN2$תובנה״זאתדמוקרטי.במשטרקריטי

שלמוקדםבשלבאליההגיעוכברשהיוונים

הרטו־שםהתפתחהגםולכןהאתונאי,הפוליס

ריקה

$TS1$הרטוריקה$TS1$

$DN2$הרטוריקה$DN2$במסורתקרהשלאדברידעכתחום

והשפההטקסטשלהמרכזיותלמרותהיהודית,

להיותצריךמנהיגהיוונים,פיעלזו.במסורת

אח־ולסחוףשלוהרעיונותאתלהסבירמסוגל

ריו

$TS1$אחריו$TS1$

$DN2$אחריו$DN2$.שלהאמיתיתהעוצמהטמונהכאןאחרים

לחדדכדיכשפהבשימושולאהמנהיגות,

עלמסתכלאתהשאםאלאופלגנות.יריבויות

כמעטרואהלאאתהכלליבאופןהבחירות,

נ־ס־ו־לאמכוננים,טקסטיםאוגדוליםנאומים

להנהיר

$TS1$נסולהנהיר$TS1$

$DN2$נסולהנהיר$DN2$עולים״.תפישתמסודרתבצורה

רעיםלארטוריקגיםהםולפידנתניהו

לטובתם.השפהביכולותשמשתמשים

היטב.לדבריודעיםונתניהולפיד״נכון,

אוגדולהבשורהאיןמהםאחדשלאףאלא

כללי,באופןוחדשני.דרךפורץחזון

באמצ־היוםעצמםאתמקדמיםפוליטיקאים

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$ופי־בבוחרשמזלזליםשטחייםסרטונים

זור

$TS1$ופיזור$TS1$

$DN2$ופיזור$DN2$.למד־פשטניתרטוריקהזאתססמאות

שאין

$TS1$למדשאין$TS1$

$DN2$למדשאין$DN2$הפוליטיהשיחאתלהעשירכדיבה

שבהםספריםכותביםלאכברמנהיגיםשלנו.

הא־דאולוגיהואתמשנתםאתפורשיםהם

שה־המפלגתי,המצעשלמקומווגםשלהם,

צ־ע

$TS1$שהצע$TS1$

$DN2$שהצע$DN2$הבחי־לפניכחודשנחלש.סדורה,משנה

רות

$TS1$הבחירות$TS1$

$DN2$הבחירות$DN2$מצעאפילוהיהלאהשלטוןלמפלגת

הכו־בתרבותלבוחר.פונההיאשעמורעיוני

ל־טית

$TS1$הכולטית$TS1$

$DN2$הכולטית$DN2$נאומיםאוטקסטיםאיןהישראלית

גטיס־נאוםכמושלנו,ההיסטוריהאתששינו

ברג

$TS1$גטיסברג$TS1$

$DN2$גטיסברג$DN2$שלחלום׳לי׳ישנאוםאולינקולןשל

מש־האמריקאיםשאותםקינג,לותרמרטין

ננים

$TS1$משננים$TS1$

$DN2$משננים$DN2$לדוגמה,מתווכחים,אנחנוהספר.בבתי

האלו.בבחירותלאאועימותלקייםבכללאם

שלהאחרונותבבחירותהברית,בארצות

לנשיאותהרפוכליקא־םהמועמדיםרק2012

עצ־לביןבינםפומבייםעימותים20כ־קיימו

מם.

$TS1$.עצמם$TS1$

$DN2$.עצמם$DN2$הרעיונותאתלהציגמחויבותחשיםהם

הציבור״.בפנישלהם

המנהיג.להכשרתהפקולטה

ניכרתמידהמלבדלמנהיגדרושעודמה

חפן?יוצארטוריוכושריצירתיותדמיון,של

יכולתהאםטוב?למנהיגמסויםאדםהופךמה

שאפשרמשהואומולדתתכונההיאהנהגה

למנהיגותהשונותהתוכניותולפתח?ללמוד

כפטריותשצצותהציבוריובמגזרבאקדמיה

שכןמבטיחותהאחרונותבשניםהגשםאחר־

יצמיחוהםהזדמנות,להםתיתנורקושאם

ויגישוהבאיםהבג־ןאוגוריוןהכןאתלכם

המו־המקומותאחדמרשרשת.בעטיפהאותם

כרים

$TS1$המוכרים$TS1$

$DN2$המוכרים$DN2$מנהיגותבטיפוחשעוסקיםוהוותיקים

המכון,כירושלים.מנדלמכוןהואכישראל'

וח־חינוכיתבמנהיגותמתמקד1990ב־שנוסד

ברתית,

$TS1$,וחברתית$TS1$

$DN2$,וחברתית$DN2$סינוןלאחרשנה,מד־אליוומגיעים

מרשיםרקורדעםאנשיםעשרותכמהמוקפד,
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1863בנובמבר19גטיסברג,בנאוםלינקולןאברהם

קינגליתרמרעיוהאנושי;השוויוןעקרונותאתפרש

לקץקרא1963באוגוסט28חלום",לי"ישבנאום

אי־פיצילומים:הגזעיתהאפליה

למנהיגותערובהאינומפוארצבאי״עברברגמן:רונןד״ר

עברכלחסרשהיהאשכול,לויכמואדםדווקאמוצלחת.

מאודמוצלחמנהיגהיהמפלגתי,לעסקןחייוכלונחשבצבאי

הימים״ששתבמלחמתאותוולרסןהצבאאתלעצורשהצליח

הציבורי,השירותהצבא,החינוך,בתחום

לעשותשרוציםהעסקים,אוההייטקהמשפט,

בחברה.שינוי

למנהיג,אחדכללהפוךאפשרשאי״ברור

הפוטנציאלקייםבהחלטרכיםאצלאבל

אומרתאותו״,לפתחואפשרלכך

באוניברסיטהלחינוךמביה״םזהרענתפרופ׳

״למנדלמנדל.במכוןסגלוחברתהעברית

מת־מבריקיםאנשים1520שנהמדימגיעים

חומים

$TS1$מתחומים$TS1$

$DN2$מתחומים$DN2$למ־כליםלהםמעניקיםואנחנושונים

נהיגות.

$TS1$.למנהיגות$TS1$

$DN2$.למנהיגות$DN2$מישורים;בשניאתםעובדיםאנחנו

חזוןלושיהיהצריךמנהיגהפילוסופי,בתחום

רחבהבראייההמציאותאתלנתחויכולת

דרךפורץחזוןולבנותמשמעותליצוקיותר,

השניהמישורגדולים;רעיונותעלשמתבסס

כליםעלאתםעובדיםאנחנוהפרקטיהוא

מספיקלאבשטח.מנהיגותשלקונקרטיים

מנהיגרעיונות,ולהציגיפהלדבראיךלדעת

אנ־האלולרעיונותלגייסאיךגםלדעתצריך

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$,לבנותסביבם,חזקלובילייצרוכספים

לפועל״.אותהולהוציאאסטרטגיתתוכנית

למנהיג?ההכרחיותהתכונותמהן

גי־שלביצועיתיכולתהקשבה,״יצירתיות,

בוש

$TS1$גיבוש$TS1$

$DN2$גיבוש$DN2$ויושרה.הגינותלפועל,והוצאתוחזון

ביש־שהמנהיגותשנדמהלכךהסיבותאחת

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$כלפיהאמוןחוסרהיאבמשברמצויה

שלהם.והיושרהההגינותומידתהפוליטיקאים

שישחושבתאניאבללהכליל,רוצהלאאני

לביןלתרוםשיכוליםהצעיריםביןאמוןמשבר

ולה־לתרוםמעדיפיםהםהציבורית.המערכת

ביא

$TS1$ולהביא$TS1$

$DN2$ולהביא$DN2$לפוליטיקה׳׳.מחוץחכרתילשינוי

שמכ־היחידהמקוםלאהואמנדלמכון

שיר

$TS1$שמכשיר$TS1$

$DN2$שמכשיר$DN2$.עסקיםלמינהלהספרבתילמנהיגות

ללימודיפורהלכרנהפכוהאחרונותבשנים

גםצריךטובשמנהלהבנהמתוךמנהיגות,

חבר־אחריותשלאצטלהעםמנהיגלהיות

תית

$TS1$חברתית$TS1$

$DN2$חברתית$DN2$שבדיוןשניםהרבה״כברהדרך.על

הפו־מהצדעברהמנהיגותיהשיחהאקדמי

ליטי

$TS1$הפוליטי$TS1$

$DN2$הפוליטי$DN2$שיין.פרופ׳מצייןהעסקי׳׳,לצד

הנלמדיםהנושאיםאחדהיא״מנהיגות

במשךעסקים.למנהלספרבבתיביותר

להערכהבארץזכועסקייםמנהיגיםשנים

פוליטיים״.מנהיגיםלעומתרבה

ביתדקאןסגניתאיכנולד־דכיר,טליד״ר

הבינתחומיבמרכזעסקיםלמנהלאריסוןספר

שח־מסבירהומנהיגות,בכירבניהולומומחית

קר

$TS1$שחקר$TS1$

$DN2$שחקר$DN2$באמצעהחלהעסקיםבעולםהמנהיגות

התחרותסביבהברית,בארצות80ה־שנות

האחרון.בעשורמאודוהתחזקיפן,עםהגדולה

בפוליטיקה,למנהיגותשנכונים״העקרונות

אומ־היאלעסקים״,גםנכוניםובצבא,בספורט

רת.

$TS1$.אומרת$TS1$

$DN2$.אומרת$DN2$חזוןלהציגהיכולתהיאבעסקים״מנהיגות

השוק,אתשמשנהחדשמוצראודרךפורץ

אתשמשנהקיים,היהשלאחדששוקשפותח

מהע־לכךבולטתהכיהדוגמההקנייה.הרגלי

שורים

$TS1$מהעשורים$TS1$

$DN2$מהעשורים$DN2$שינההואג׳ובס.סט־בהיאהאחרונים

אתלטכנולוגיה,האדםביןהקשרכלאת

לע־נאלץוהואקלהיהלאזההרגשי.הממשק

בור

$TS1$לעבור$TS1$

$DN2$לעבור$DN2$12וגםמהמורותמעטלאשלובקריירה

מא־אותושנישלואחריכמדברגלותשלשנה

פל,

$TS1$,מאפל$TS1$

$DN2$,מאפל$DN2$הצליחוהואדרךפורץחזוןלוהיהאבל

עקרונותהזה,במובןאחריו.אנשיםלסחוף

מאלהבהרבהשוניםהיולאשלוהמנהיגות

בלתישנראהחזוןהציגהואגםהרצלשל

כדיקונגרסיםביןרגלייםוכיתתאפשרי

עדהיהודים,מדינתשלהרעיוןבדברלשכנע

בתחוםלמנהיגבדומהעסקימנהיגשהצליח.

לפריצתשמובילמישהובסוףהואהמדיני,

אתהמנהיג:כלשלהאתגרזהבתחומו.דרך

מהס־ששונהדרךאוחזוןאיזשהולהציגחייב

טטוס

$TS1$מהסטטוס$TS1$

$DN2$מהסטטוס$DN2$,אחריך״.אנשיםשימשוךקוו

דוגמאותלתתמאיכנולד־דבירכשמבקשים

מנכ״להורביץ,אליאתמזכירההיאמקומיות,

לאחתאותהשהפךלשעבר,טבעויו״ר

והצליחבעולםהגדולותהתרופותמחברות

אתחדשים;ומוצריםלשווקיםאיתהלפרוץ

״מנכ״לויגודמןארוהנוכחיטבעמנכ״ל

לדבריהשהצליחכהגדרתההמנכ״לים״

חד־צמיחהאפיקיולמצואדרךפורץלהיות

שים

$TS1$חדשים$TS1$

$DN2$חדשים$DN2$רייטבלט,ליאוראתשניהל;חברהבכל

כלאתלשנותש״הצליחסופר־פארם,יו״ר

ועיסוקדראגםטור־םלגבישלנוהתפישה

לרש־הקשורבכללוירמיאתגוף״,בטיפוח

תות

$TS1$לרשתות$TS1$

$DN2$לרשתות$DN2$כמהעזריאלידודואתהמוזלות,השיווק

רייכמן,אוריאלפרופ׳״גםלקניונים.שקשור

שי־מתחנף,יישמעאוליזהאםמצטערתואני

נה

$TS1$שינה$TS1$

$DN2$שינה$DN2$הג־ההשכלהלתפישהשקשורמהכלאת

בוהה

$TS1$הגבוהה$TS1$

$DN2$הגבוהה$DN2$.אםביןהשוק,אתשינההואבארץ

״לעומתמוסיפה.היאלא״,אוזהאתאוהבים

הצליחמודועםשנכשללמשלמורןדבזאת,

אוןהדיסקעםמאוד
היוהדבריםשניאבלקי,

משהוזהחדש.שוקלהגדירוניסודרךפורצי

לכולם״.שמשותף

שלהבסיסמהמנהיגות?מלמדיםאיך

טובה?מנהיגות

מנהיגותעבורביותרהבולטים״העקרונות

ולהזדהות;לחיקוימודללהיותהיכולתהם

חדשניתוגישהאינטלקטואליאתגרלהציע

מוטיבציהאנשיםאצללעוררלארגון;
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מוכרתלאמציאותדמייןהרצל,זאבבנימץ

;טיאינזג'סצילוס:

לי־והיכולתלארגון;לתרוםפנימיומנוע►►

צור

$TS1$ליצור$TS1$

$DN2$ליצור$DN2$לר־מצליחאתההאםאנשיםעםקשר

תום

$TS1$לרתום$TS1$

$DN2$לרתום$DN2$היתרונותאתלזהותלמשימה,אנשים

אינטלקטואלהואלמשל,ברק,אהודשלהם.

כללכבותהצליחאבלאנשים,אחריושסחף

בה־לולעזורשנרתםמיכלאליו,שהתקרבמי

תלהבות.

$TS1$.בהתלהבות$TS1$

$DN2$.בהתלהבות$DN2$במנהיגותפגםאנשיםעםשלוהקשר

שמצליחאדםזהמנהיג?זהמההרישלו.

מא־איזהתראהאחריו.ללכתלאנשיםלגרום

מצים

$TS1$מאמצים$TS1$

$DN2$מאמצים$DN2$בבחירות״.בכךמושקעים

רוציםכולםהאחרונותשבשניםנדמה

מנהיג.גםיהיהשלהםשהמנהל

שכלארגוניםשלציפייהישאכן״כיום

השנים15ב־התפתחזהמנהיג.גםיהיהמנהל

המק־כספרותזהאתרואהואתההאחרונות

צועית,

$TS1$,המקצועית$TS1$

$DN2$,המקצועית$DN2$עסקים.מינהלובלימודיבארגונים

שבהםמקריםישכפועלי.כךתמידלאזהאבל

לאוהואושתלטן,חזקהואהדירקטוריוןיו״ר

פורץחדשמישהואותחתיוחזקמישהורוצה

יותריחרוגשלאמן׳׳יסיעדיףהואלכןדרך,

נו־אצלהקיים.עלישמורורקמהנורמהמדי

חי

$TS1$נוחי$TS1$

$DN2$נוחי$DN2$,ואנשיםחברותהרבההיולמשל,דנקנר

בגללדברים,ולקדםלפרוץיכלותמידשלא

מאוד״.דומיננטייו״רהיהשהוא

לניהולמהפקולטהבירוןמיכלד״ר

ביח־השארביןהמתמחהחיפה,באוניברסיטת

סי

$TS1$ביחסי$TS1$

$DN2$ביחסי$DN2$הארגוניתשבתרבותאומרתומנהל,עובד

למנהיג.פוטנציאלהואעובדכלהנוכחית

15ב־שצמחניהוליתעתודהשל״המושג

כיוםהזו.מהתפישהנובעהאחרונותהשנים

עמידהרקבודקיםלאעובד,הערכתכשעושים

פוטנציאלשלהפרמטראתגםאלאביעדים,

אתמבטאתהזוהפרקטיקההנהגתי.אוניהולי

שדרתלפתחארגוניםשלוהצורךהרצון

חזק׳״.׳ספסללהםשישולוודאמנהיגות,

למנהיגמוצלחמנהלביןההבדלמה

עסקי?

מנהיגותביןהפרדההיתהשנים״במשך

הםהמנהליםשלכאורההיתההתפישהלניהול.

העבודה,בתכנוןשעוסקיםאדמינסטרטורים

ההסת־התפוקה.ובהגדלתהעובדיםעלבפיקוח

כלות

$TS1$ההסתכלות$TS1$

$DN2$ההסתכלות$DN2$טווח.קצריבפרמטריםהיתהעליהם

היתהבארגוןשלהםוהסמכותהכוחתפישת

האר־במבנהשלהםוהמיקוםהתפקידמתוקף

גוני.

$TS1$.הארגוני$TS1$

$DN2$.הארגוני$DN2$הםעבודה,מנהלילאהםעסקייםמנהיגים

אלהאדמינסטרטיביים.בהיבטיםעוסקיםלא

האר־התרבותבעיצובבחזון,שעוסקיםאנשים

גונית,

$TS1$,הארגונית$TS1$

$DN2$,הארגונית$DN2$ברמהאנשיםולהוביללעבודבאיר

האינטלקטואליתברמהניהולזההיומיומית.

הטכנית״.ברמהופחותוהרגשית,

אותך!רוציםאנחנו

היסטוריבאופןשנחשביםהמקומותאחד

עסקייםאופוליטייםלמנהיגיםייצורלפס

בניהרמטכ׳׳לשלכהונתוסיוםהצבא.הוא

שכברוהכתריםוהתקוותשעבר,בחודשגנץ

אפשריתעתידיתכניסהלקראתלוקשרו

הקבועהריטואלאתהזכירולפוליטיקה,

לשעברשב״כראשאובמיל׳אלוףכלשבו

הסגו־יחידיוהאישיםהשמותלרולטתכנס

לה

$TS1$הסגולה$TS1$

$DN2$הסגולה$DN2$רקאםישראלאתלגאולשעשויים

הפוליטית.המדמנהלעברלפסועיעזו

למ־צבאגייסותמהנהגתהמעברלכאורה,

נהיגות

$TS1$למנהיגות$TS1$

$DN2$למנהיגות$DN2$הנ־במדינהטבעי:אךהואאזרחית

תונה

$TS1$הנתונה$TS1$

$DN2$הנתונה$DN2$כשירמיביטחוני,ולמתחלאיומים

רקעבעלאדםמאשרלהנהיגהיותר

tr■ילמנהיגותמנדלמכוןיו״רגוטליבאליד״ר aj

py^/Iהעולמיתמנדלקןרןנשיאוסגן

לצניעותאומץביושילוב
י™

עבורך?מנהיגותמהי

ההגדרהעלנשעןזהמסוימיםבמקריםאנשים.להניעהיכולתהואכמנהיגותהמרכזי״העניין

המדים,אתממרכשמורידיםואז,כפרופסורעסקים,כאישבכיר,כקציןהתפקידשל

מהלהביןהיכולתלצניעות.אומץביןשילובהיאמנהיגותעירום.עצמראתמוצאאתה

המציאות.אתלשנותמסוגלשאתהולחשובמספיקאמיץלהיותשניומצדשלההגבולות

מזדהים.והםחברתיתעוולהרואיםכשהםלהםשכואבאנשיםהםטוביםהכיהמנהיגים

מנהיג״.כלעבורחשובההזוהרגישות

לךשזכוראחדמנהיגותירגעעלספר

בבריתמהכלאשהשתחררלאחרבנתב״ג,שרנסקינתןנחתשבו1986בשנת״הלילה

החדשותאתשמענודוד.בןשלמצווהלברמלונדוןלארץהגעתי16בןהייתיהמועצות.

ונשאושרואנשיםמאוד.מרגשהיהזההתעופה.לשדהמידנסעההמשפחהוכלברדיו

היהשרנסקימאתנורביםעבורעמוק.רושםעליעשהוזההכתפייםעלשרנסקיאת

ושלאאמונותיובגללכעשורבכלאשישבאדםמנדלהנלסוןשלהגודלבסדרגיבור

אתהשלרלערכיםנאמןאתהשאםהאמונהאתאצליחיזקההחוויהלוותר.מוכןהיה

אתגר״.כלעםלהתמודדמסוגל

ומדוע?בישראלמנהיגותמשברישלדעתרהאם

במדינותגםקורהוזהבישראל,לפוליטיקהמגיעיםלאוטוביםמוכשריםמנהיגים״כן.

שקשהחושבאניהכוח.לעמדותיגיעוביותרוהטהוריםביותרשהטוביםרוציםהיינואחרות.

מאודהרבהצריךאותר,יחפשושאנשיםמראשיודעכשאתההדבריםכלאתלעבורמאוד

לפוליטיקה״.להיכנסכדיאומץ

עמוד 9



הםשמנהליםהיתההתפישהשנים״במשךבירון;מיכלד״ר

עבודה,מנהלילאהםעסקייםמנהיגיםאבלאדמיניסטרטורים.

ניהולזההארגונית.התרבותובעיצובברוחןשעוסקיםאנשיםאלא

הטכנית"ברמהופחותוהרגשית,האינטלקטואליתברמה

מפואר?צבא־►►

ובי־האחרונות,בשניםכינראהזאת,עם

תר

$TS1$וביתר$TS1$

$DN2$וביתר$DN2$נוצרתהחברתית,המחאהלאחרשאת

רא־הגנרלים.לשלטוןאזרחיתאלטרנטיבה

ש־

$TS1$ראש$TS1$

$DN2$ראש$DN2$בנט,לפיד,נתניהו,הגדולותהמפלגות

אלוףבדרגותאוחזיםא־נםכחלוןהרצת,

שלהניסיוןאףעלבמיוחד,גבוהותפיקודאו

ומ־מהוללצבאיעברלעצמםלשייךחלקם

עוטר.

$TS1$.ומעוטר$TS1$

$DN2$.ומעוטר$DN2$דו־מובהקביטחוןאישאינומהםאיש

גמת

$TS1$דוגמת$TS1$

$DN2$דוגמת$DN2$שרון.אורב־ןברק,אהוד

ספק״איןהחד:השינויאתמסבירברגמן

מהיותךאנשיםמנהיגשאתהבעובדהשיש

החל־עשרותלקבלורגילרמטכ״ל,ועדמ״כ

טות,

$TS1$,החלטות$TS1$

$DN2$,החלטות$DN2$משהוישלהנהגה.הכנהשלמידה

למערכהאנשיםשמכיןארוךצבאיבשירות

וברורקפ־צה,קרשהואהצבאפוליטית.

לאנשיםחשיבותישישראלמדינתשבתוך

צבא־עברשראינו,כפיזאת,עםששירתו.

מפואר

$TS1$צבאמפואר$TS1$

$DN2$צבאמפואר$DN2$מוצלחת.למנהיגותערובהאינו

כלחסרשה־האשכול,לו־כמואדםדווקא

עסקןח־־וכלושנחשבמפואר,צבא־עבר

מנה־גה־השלומפרנראהוגםמפלגתי

ולר־הצבאאתלעצורשהצליחמאודמוצלח

סן

$TS1$ולרסן$TS1$

$DN2$ולרסן$DN2$יכו־לוהיתההימים.ששתבמלחמתאותו

לת

$TS1$יכולת$TS1$

$DN2$יכולת$DN2$רגילה״.בלתי

מנהיגיםשחוטפיםלפנירגעבנוסף,

בצבאהמנהיגותשגםלזכורצריךמהבקרים

־כולברגמןפעם.שהיתהמהלאכברה־א

עלוהתריעמקרובשעקבכמיכךעללהע־ד

ספרפרסוםלאחרשניםשלושהרפז.פרשת

הקשראתברגמןמבארהפרשה,אודות

חושב״אנילפוליטיקה:הצבאביןהמסוכן

מוסרימאורותליקויהיתההרפזשפרשת

אתשהובילוהאנשיםהצבא.בתוךמאודגדול

שקורהבמהפחותהתענ־־נועתבאותההצבא

משת־הדבריםשבובאופןויותרהצבא,בתוך

קפ־ם

$TS1$משתקפם$TS1$

$DN2$משתקפם$DN2$לש־״התנהלותאומר.הואחוץ״,כלפי

כת

$TS1$לשכת$TS1$

$DN2$לשכת$DN2$השיקוללפיהוכתבהזובפרשההרמטכ״ל

ואיזההתקשורתבכליייראוהדבריםא־ךשל

שהשירותאחר־לרמטכ״לישפוליטיאופק

צה״ל,דוברבניהו,כשאביהיההשיאיסתיים.

מנה־גהואאשכנזיש׳גביבפגישהליאמר

מנהיג׳,ללאמפלגהשמחפשמפלגה,ללא

מראההזוהאמירההעבודה.למפלגתברמיזה

הסתכלו׳/אנשיםלאן

במגזראובצבאלחפשצריךלאואולי

מהעםמלמטה,להתחילופשוטהעסקי

שמי־שמחכיםאנש־םשלקטןאוסףאותו

שהו

$TS1$שמישהו$TS1$

$DN2$שמישהו$DN2$דרכואתוינווטמהשמייםעליוינחת

שלימדומשהו־שאםהכל,אחר־הלאה.

החבר־התנועותושללהמחאהאירוע־אותנו

תיות

$TS1$החברתיות$TS1$

$DN2$החברתיות$DN2$שמ־זההריהאחרונות,כשניםשקמו

נה־גות

$TS1$שמנהגות$TS1$

$DN2$שמנהגות$DN2$באולפנירקלאלצמוחוצר־כהיכולה

הגדו־בד־רקטור־ונ־םאובטנקיםהטלוו־ז־ה,

לים,

$TS1$,הגדולים$TS1$

$DN2$,הגדולים$DN2$מלמטה.גםאלא

למשל,בספרד,באחרונהשקורהמהזה

במפלגההשתלבהאוכבתהלאהמחאהשם

העבודהשלהכנסתחברישעשוכפ־ק־־מת,

הצ־אלאשפיר,וסתיושמוליאיציקדהיום,

מ־חה

$TS1$הצמחה$TS1$

$DN2$הצמחה$DN2$מפ־חדש:מדגםשמאלמפלגתמתוכה

לגת

$TS1$מפלגת$TS1$

$DN2$מפלגת$DN2$בספרדית(.יכולים״)״אנחנופודמוס

איגל־פאבלו2014בתחילתשהקיםהמפלגה

ס־אס,

$TS1$,איגלסאס$TS1$

$DN2$,איגלסאס$DN2$פעיליעםהמדינה,למדע־פרופסור

אתמחדשלעצבכעתמנסהמרכזיים,מחאה

נחרצתהתנגדותמלבדבספרד.הפוליטיקה

לתומכיהפודמוסמציעההצנע,למדיניות

השתתפות־תדמוקרטיהשלמהפכנייוםסדר

להשפ־עמחבר־האחדלכלהמאפשרת

<<ובכךפעולתה,אופןעלמשמעותיכאופן

עבורך?מנהיגותמהי

אמפתילהיותהיכולתגםזואךלפועל,אותוולהוציאחזוןלגבשהיכולתהיא״מנהיגות

לבטאכדימספיקאינולבדוחזוןבמדינה.אובקבוצההקטן׳׳האיששלולצרכיולרגשותיו

צריךכזהלמנהיגלהווה.אותוולחברהעת־דאתלראותהיכולתגםלהיותצריכהמנהיגות,

האדם״.בטבעעמוקהוהבנהרחבהראייההחיים,שלפילוסופיממדשיהיה

לךשזכוראחדמנהיגותירגעעלספר

הביטחוןהאיתנה,עמידתההכיפורים.־וםמלחמתבמהלךמאירגולדהשל״תפקודה

ביןלהפרידצריךשקיבלה.האסטרטגיותוההחלטותבכללולצבאדדולרמטכ״לשהעניקה

הכללמןיוצאתכמנהיגהולתפקודההמלחמהלפתיחתאחריותהעלבהשמוטחתהביקורת

ההתנת־עלשרוןאריקשלההחלטההואאחראירועהקשים.והימיםהקרבותימיבעצם

קות.

$TS1$.ההתנתקות$TS1$

$DN2$.ההתנתקות$DN2$הנחישותהאמונה,מנהיגותית.להערכהבהחלטראו־הואאךיותר,צרחזוןזהואמנם

בפועל".הביצועולבסוףחדשהמפלגהוהקמתאםמפלגתעזיבתכדיעד

ומדוע?בישראלמנהיגותמשברישלדעתךהאם

רביםמנהיגיםשמצמיחההישראלית,בחברהמנהיגותמשברעללדבראפשר״אי

רביםראוייםאנשיםישוהתעשייה.ההייטקהתקשורת,הביטחון,החינוך,בתחומי

מגיעיםהיינולאמנהיגותםשלולאהעסקי־כלכליבמגזרוגםבצבאבפוליטיקה,

בעיקרבאהואמנהיגותמשירשלסוגעללדבראפשראםלשבח.ראו״םלהישגים

הגדרתעלעוניםלאכללוהתנהגותומעשיונתניהו.הממשלה,ראששלמכיוונו

בפוליטיקההואהעיקריועניינוחזוןאישאיננוהואאותה.רואהשאניכפיהמנהיגות

ואכפתימעורבאותושראינונדירהקטןלאזרחליחסובנוגעגםובהישרדות.צרה

הושגוהםהישגים,הרבהישלמדינהאםהיומיום.בחייהאזרחאתשמטרידיםבנושאים

להרבהשמאפשרתדמוקרטיתמדינהשזוומכיווןהממשלה,ראששלההתנהלותלמרות

שכך״.מזלנוולהוביל.להנהיגהמיטב,אתלתתמנהיגים
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ושררתותהוךשלטוןכמותופעותלמנוע►►

רבות.בדמוקרטיותלנורמהכמעטשנהפכו

היסטוריהישגפודמוסרשמההאחרוןבמאי

לפרלמ־בבח־רותמושביםבחמישהכשזכתה

נט

$TS1$לפרלמנט$TS1$

$DN2$לפרלמנט$DN2$,היאבספר־הקרובותובבחירותהאירופי

השמאלעלשמאייםמשמעותילכוחנחשבת

במדינה.המסורתי

לאהיאבדמוקרטיותמנהיגות״היעדר

לאשלנוהמנהיגיםשכןsiחיצוניתבעיה

״כלנבות.אומרמתוכנו״,אלאמבחוץ,באים

בפוטנ־מנהיגהואהזההמגזיןאתשקוראמי

צ־ה

$TS1$בפוטנצה$TS1$

$DN2$בפוטנצה$DN2$מבחוץ.מייבאשאתהמשהולאזה

וכךמהשטח,שצמחהמנהיגההיאל־ףדפנ־

ראשת־תהיהאחדיוםשאולישפיר,סתיוגם

הממשלה

$TS1$ראשתהממשלה$TS1$

$DN2$ראשתהממשלה$DN2$,אץאחרת,אוכךיודע.מישלנו

בחי־שלענייןזהולייאוש.לפסימיותמקום

רה

$TS1$בחירה$TS1$

$DN2$בחירה$DN2$.המצבאתנשווהשאםגםמהוהחלטה

מקוםישעשורלפנילמצבכיום

עדייןהבנולאשניםעשרלפנילאופטימיות.

הנ־או־ל־ברל־והפרויקטהשחיתותכמהעד

מרקים

$TS1$הנאולברלמרקים$TS1$

$DN2$הנאולברלמרקים$DN2$אחר־הציבורי.המרחבאתומזהמים

המשבר

$TS1$אחרהמשבר$TS1$

$DN2$אחרהמשבר$DN2$ישנה2011שלוהמחאה2008של

לשיטהחלופהלפתחשצריךלכךמודעות

ברצוןמאמיןאנ־והפוליטית.הכלכלית

ובפטריוטיזםהישראליתבחוכמההאנושי,

ברגעצומחתכברהחדשההמנהיגותשלנו.

בעצמנואותהלטפחצריכיםואנחנוממש,זה

בה״.פוגשיםשאנחנומיואצל

tm28lO@gmail.com

עוות"ארוכתמדיניתתפישהוחסריבוריםבישראלהמנהיגים״רוב

הנוכחיתהישראליתמההנהגהבמיוחדמתרשםאינודרוריחוקאלפרופ׳ישראלפרסחתן

מנהיגיםכמהשראהמישהו־שאם

המנהיגותמידתאתלבחוןויכולמקרוב

הריטווחוארוךהשוואתיבאופןבישראל

ישראלפרםחתןדרור,יחזקאלפרופ׳זה

ומחשוביתשס״הלשנתהמינהללמדעי

החלטות.וקבלתהמדיניותבתחוםהחוקרים

הייעוץלצדשערךהמחקריםלדבריו,

בעולםבכיריםלמנהיגיםשהעניקהאיש־

בהחלטשישראללמסקנהאותוהביאו

למדינותבדומהמנהיגות,במשברמצויה

אחרות.רבות

לכךהעיקריתהסיבהכיטוען87דרור,

המנהיגים.רובשלמיושנתחשיבהה־א

תוךחדשלעתידדוהרתבעולם״המנהיגות

חושב־םהמנהיגיםרובאחורי.לראיהיצמדות

חסר־מיושנים,חברתיוצדקשוויוןבמושגי

ידע

$TS1$חסרידע$TS1$

$DN2$חסרידע$DN2$המדעשלההשלכותוהכנתבסיסי

באמתולאהאנושותמצבלכללוהטכנולוגיה

ומיסויהגלובל־זציהשלההשלכותאתמבינים

שקוראיםהפוליטייםהמנהיגיםמעטיםההון.

תומאסשל21ה־במאה׳קפיטלכמוספרים

הבעיותאתמביניםאינםכולםוכמעטפיקטי,

כמובנושאיםהצפויותהתקדיםחסרות

ועוד״.גלובליזציההעבודה,שוקהגירה,

דרור,אומרבישראל,המנה־גותיהמשבר

אחריםמבמקומותיותרוחמוראקוטיהוא

בענייניקריטיותסוגיותשישמכיווןבעולם,

והדשדושהכרעהשדורשותוחוץפנים

יוצאים"למעטרב.נזקגורםהחלטיותבחוסר

בוריםיותרעודבישראלהמנהיגיםמהכלל,

כמעטהגדולות;במדינותהמנהיגיםממרבית

האיזוןחסרכאחד,ומימיןמשמאללכולם,

תפישהוכללמציאותיות;ערכיםבץהדרוש

והלאה.מהםרחוקהטווחארוכתמדינית

15בעודתיראהישראלאיךאותםשאל

באמתהםלמהתשובהלקבלותתקשהשנה,

אנ־מטושטש.המדיניהנושאכלשואפים.

לא

$TS1$אנלא$TS1$

$DN2$אנלא$DN2$מחשבהשמראהמנהיגכיוםרואה

אצלמעריךשאנימהקדימה.אסטרטגית

פוליטיסיכוןלקחשהואזהשרוןאריאל

הדעהאתלשנותהיכולתדעתו.אתושינה

ניגודיםעתירתבמדינהבמיוחדחיונית,

אינטנסיביים״.ערכ־־ם

מהימנהיגות?להגדירניתןאיך

טובה?מנהיגות

אחדקריטריוןאיןלהגדיר.״קשה

וגםבכירפוליטימנהיגשלטיבולהערכת

מנה־ג־םישבעייתית.בנושאהספרות

כמורעות,זאתועםגדולותשעושים

טווחארוכותשתוצאותגםמהנפוליאון.

הערכתהקצר.בטווחמתוצאותמאודשונות

ה־־שוםובאופןשלובערכיםתלויהמנה־ג

אוטונומיהדרושהטובלמנהיגשלהם.

וראייהאסטרטגיתחשיבהבמחשבה,פנימית

המציאות״.שלכוללת

מנהיגיםלצייןמדרורכשמבקשים

מצ־־ןהואמהםללמודשנ־תןה־םטור־־פ

משת־גדולמנהיגהיה״הואגול:דהאת

סיבות:

$TS1$:משתסיבות$TS1$

$DN2$:משתסיבות$DN2$ואתבצרפתהחוקהאתשינההוא

הואכ־נשיאות־,למשטרהמשטרמבנה

שהואמהאתלעשותיוכללאשאחרתהבין

שינההזמן,אתלקחגםהואלעשות;צריך

היהלאהואמאלג׳יר.ויצאדעתואת

והכרחימסויםריחוקעלושמרפופוליסט

הציבורי״.מהדיון

הואדרור,אומרישראלים,למנהיגיםאשר

״בגללגוריון,בןדודאתבמיוחדמעריך

כרוכיםשהיוהסיכוניםלקיחתהממלכתיות,

העצמיהריסוןהמדינה,הקמתעלכהכרזה

לביטחוןהיסודותוהנחתהשחרורבמלחמת

התשתיתכוללישראלשלהטווחארוך

״בגללבגין,מנחםאתהמדעית־טכנולוגית״;

־ישוביםפינו־כוללמצרים,עםהשלוםהסכם

יצחקואתבדמוקרטיה״;הדבקותוכןבכ־נ־;

כד־תוךשחתםאוסלוהסכמי״בגללרבין,

התלבטות

$TS1$כדהתלבטות$TS1$

$DN2$כדהתלבטות$DN2$עראנ־הקודמות.דעותיוושינוי

בדיונים״אךאומר.הואלהסכמים״,למתנגדים

לקבל־כולת־לאמהםאחדיםעםאישיים

שה־החושב־םאתםימהלשאלהתשובהמהם

ההסכם׳.עלחותמיםהיולאאםקורה

מעשהעשהורב־ןהכרח־,היההדברלהערכתי

עלארוך״.לטווחהיסטוריתמשמעותבעל

התבטאהשגדולתואומרהואשרוןאריאל

ביהודהבהכרהדעתואתלשנות״ב־כולת

עזהמרצועתבנסיגהכבוש,כשטחושומרון

נוספות״.לנסיגותנכונותעלובהכרזה

ע״ה־.;■־״:י:״:מב־־נהאם::

לפינויתמורהדרישתאיכגוןשגיאות,

בראייהצדקשהואהרידרור,אומרהרצועה,

היהשאםלדעהנוטה״אניאסטרטגית.

נותןהיהלאהואממשלה,כראשממשיך

לגרוםיכולתבעללכוחלהתפתחלחמאם

ברקאחודעלמוסיף.הואלישראל״,נזק

״פורץממשלהראשהיהשהואאומרהוא

ד־־ווידבקמפלהסכםבהצעות־ודרך

תוךמדיניתבחשיבהוהצטייןוהמשכ־ו,

עלפוליטי־ם־עםקנ־־ם,שיקוליםהזנחת

זובכך.כרוךשה־המראשהברורהמחיר

ממשלהלראשחיוניתאיכותלהערכתי

מאוד״.נדירההיאאםגםבישראל
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מזיגותלפיתוחמו.דלתכו.»ת

לעפולההגיעהמקומית

המונעיםמצטיינים,שמנהיגיםמאמינהמנדלקרן

החברהלשיפורהמפתחהםעוצמה,בעלמחזון

למעלהמזההעולם.ברחביאנשיםשלוחייהם

בהכשרהמנדל-ישראלקרןעוסקתשנהמעשרים

מוסדותמספרלקרןוחברתית.חינוכיתלמנהיגות

יחידתשלצדובירושליםלמנהיגותמנדלמכוןבארץ:

למ־מנדלומרכזבנגבלמנהיגותמנדלמרכזבוגרים,

נהיגות

$TS1$למנהיגות$TS1$

$DN2$למנהיגות$DN2$.למנהיגותתכניותמפעילבצפוןהמרכזבצפון

במגזראיכותיתמנהיגותלקדםהחותרותמקומית,

בצפון,וביישוביםבעריםהשלישיובמגזרהציבורי

ערכים,עלהמושתתחזוןפיעלשתפעלמנהיגות

ליישומם.ולהובילשינוייםלחוללמסוגלתואשר

משתתפים20ל-מיועדתבעפולההמוצעתהתכנית

לפעולהומוכחתעמוקהמחויבותבעלימצוינים,

עצמה.לתכניתומחויבותתושביה,לרווחתבעיר

סגלשמפעילמיוןהליךעל-ידיייבחרוהמשתתפים

הקריטריוניםעל-פיבצפון,למנהיגותמנדלמרכז

מוע־אתשיגישואלהומביןבהמשך,שמפורטים

מדותם.

$TS1$.מועמדותם$TS1$

$DN2$.מועמדותם$DN2$מרכזייםתפקידיםלבעלימיועדתהתכנית

בעתידוימלאוכיוםהממלאיםחברתייםופעילים

הפורמליותהחינוךבמערכותבעירהנהגהתפקידי

והקליטה,הרווחהבמערכותפורמליות,והבלתי

בפעילותאזרחית,חברהבארגוניעירוניים,במוסדות

ואנשיםבעיר,החיותהקהילותממגווןקהילתית

העירלקידוםמשמעותיתתרומההתורמיםנוספים

השונים.ותושביה

מרכזייםתפקידיםבעלילהכשירתאפשרהתכנית

יובילואשרבעיר,עשייהממוקדיחברתייםופעילים

בהוהקהילההארגוניםהמערכות,לשיפורתהליכים

מנהיגותיותיכולותיפתחוהמשתתפיםפועלים.

מקצועאנשיביןומשמעותיעמוקשיחויפתחו

לימודיהנלמדים:הנושאיםביןשונים.מתחומים

סוגיותפעולה,ופיתוחמדיניותמנהיגות,חברה,

המו־הגשתועוד.חקרתהליכיוערכים,זהותשל

עמדות

$TS1$המועמדות$TS1$

$DN2$המועמדות$DN2$תהליךובתוםמרץלחודשעדתתאפשר

בחודשהראשונההלימודיםשנתתיפתחהמיונים,

2015אוקטובר

אורןבחטיבתתלמידיםמועצתבשבטט״ובמסגרת

הספרביתלתלמידיכתוםיוםארגנהבעפולה
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