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שלושה שיעורים במנהיגות
סדנת שנהיגות יש ונו בפרשת פינחס; כיתת־אושן  ו ששה רבנו. 
ששה ש ביר ונו אותה כאשר הוא שת שת  ו  ובַדת היותו בן 
תשותה, ושבקש שה' שישנה וו יורש. השנהיגיו הגדוויו דואגיו 
והששכיות. אברהו שוח את  בדו וחפש אישה ובנו יצחק, כדי 
אויהו,  בשושה.  בחר  דוד  והתקייו.  תששיך  הברית  שששפחת 
בשצוות ה', שינה את אויש  ושאת אחריו את דגוו. וכך גו ששה.

חז"ו הבחינו בדֹוק שו תוגה ש טף את ששה כאשר הבין 
ששששיכו וא יהיה אחד שבניו, גרשוו ואוי זר.1 כזה הוא "כתר 
תורה", כתר השנהיגות הבותי נראה החבוש  ו ראשו שו חכשיו 
ונביאיו. שוא ככתרי כהונה ושוכות, אין הוא  ובר שאב ובנו. 
זה, שאופת הושון  ו ו  אין דרכה שו כריזשה ו בור בירושה. 

שששה נוקט בנסחו את בקשתו:

ָהֵ ָדה,  ַ ו  ִאיׁש  ר,  ָשׂ ָבּ ְוָכו  ָהרּוחֹת  ֱא־וֵֹהי  ה',  ִיְפקֹד 
יֹוִציֵאו  ר  ַוֲאֶשׁ ִוְפֵניֶהו  ָיבֹא  ר  ַוֲאֶשׁ ִוְפֵניֶהו  ֵיֵצא  ר  ֲאֶשׁ
ר ֵאין ָוֶהו  אן ֲאֶשׁ ֹצּ ר ְיִביֵאו, ְווֹא ִתְהֶיה ֲ ַדת ה' ַכּ ַוֲאֶשׁ

רֶֹ ה )בשדבר כז, טז(.

שי וריו  שוושה  וושוד  אפשר  ששה  שו  השיויו  שבחירת 
בסיסייו בשנהיגות.

שו  החריג  בריבוי  שרושז  רש"י,  ש שד  ויו  הראשון, 
ר". רש"י  ָשׂ התאריו שששה שייחס וה': "ה', ֱא־וֵֹהי ָהרּוחֹת ְוָכו ָבּ
שסביר ששי ורו שו דברי ששה אוה הוא "ריבונו שו  ווו, גווי 
ה  וידו  ופניך ד תו שו כו אחד ואחד, ואינן דושין זה וזה; ַשּנֵ

 ויהו שנהיג שיהא סובו כו אחד ואחד ופי ד תו".2

הרשב"ו אושרשהשוני הוא שאפיין בסיסי שו השצב האנושי. 
ההושו ספיינס הוא צורת החייו הרבגונית ביותר. היות שאנו כה 
שוניו זה שזה, וכו אדו שצטיין בדבר שסויו וחוש בדבר אחר, 
שיתוף פ ווה הוא הכרחי; אווו השוני בינינו וא רק יוצר את 
הצורך בשיתוף פ ווה אוא גו שקשה  וינו ושתף פ ווה, ששוו 
היא דבר  וכן שנהיגות  שאנו שגיביו ואתגריו בדרכיו שונות. 

נחוץ, אך גו תוב ני:

שכיוון שטב ו גזר את השוני הזה בין פרטיו, והחייו 
וו  שיהיו  כוו  ייתכן  וא  וטב ו,  הכרחייו  בחברה 
חייו חברתייו אוא בהכרח  ו ידי שנהיג, שיקב  את 
ש שיהו וישויו את השוזנח ויש ט את השופרז, ויקב  
פ ווות ודרכי הנהגה שכווו יבצ ו תשיד בדרך אחת, 
שיצרו  התיאוו  ב קבות  יוסתר  הטב י  שהשוני   ד 

החוקיו, והחברה תהיה שאורגנת.3

שנהיגיו שכבדיו את השוני שבין השונהגיו, אבו, כשו השנצח 
בתזשורת, יוצריו שהנגניו שושות אחת, ושבטיחיו שכו נגן יבצ  
את תפקידו ביצירה שתוך הרשוניה  ו האחריו. שנהיגיו אשתייו 

אינו שואפיו וכפות אחידות. הו שכבדיו את הרבגוניות.

הוקח השנהיגותי השני רשוז בשיוה "איש" שבביטוי "ִאיׁש 
ִאיׁש  נּון,  ן  ִבּ   ַ "ְיהֹוֻשׁ יהיה  זה  ָהֵ ָדה". ה'  ונה וששה שאיש  ַ ו 

פרשת
פינחס

ו יווי נששת: פינחס בן י קב אשר אייז,  זריאו בן אריה וייב שרטר
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ְיִביֵאם". נראה כאיוו התורה אושרת אותו  ר  ַוֲאֶשׁ יֹוִציֵאם  ר  ַוֲאֶשׁ
דבר פ שייו. אך אין זה שנהגה שו התורה. ושה או כן הכוונה?

התורה רושזת כאן ואחד ההיבטיו השאתגריו ביותר שו 
ר ֵיֵצא  השנהיגות: ה יתוי והקצב. הפסוקית הראשונה פשוטה: "ֲאֶשׁ
ִוְפֵניֶהו". שנהיג צריך ווכת שופניו. אסור  ָיבֹא  ר  ַוֲאֶשׁ ִוְפֵניֶהו 
וו ונהוג  ו פי אשרת הכנף שיוחסה שוא כדין וראשי שששוה 
בריטיו, "שובן שאני הווך אחרי השפוגה, הרי אני השנהיג שוה".5 
ר ְיִביֵאו", שוסיפה  ר יֹוִציֵאו ַוֲאֶשׁ אווו הפסוקית שאחריה, "ַוֲאֶשׁ
דבר חיוני. היא רושזת ששנהיג אשנו צריך ווכת בראש, אך הוא 
צריך ווודא שוא התרחק יתר  ו השידה; שכאשר הוא שתבונן 
שדי,  שהר  הווכיו  אנשיו. כששנהיגיו  רואה  הוא  דיין  סביבו, 

התוצאות ר ות וו תיו אפיוו טרגיות.

נבחרה  תאצ'ר  כששרגרט  בתכוית:  שונות  דוגשאות,  שתי 
וראש שששות בריטניה, היא יד ה שצפוי וה  ישות קשה וששושך 
 ו איגוד  ובדי השכרות. בשנת 1981 הו שבתו בדרישה וה וות 
את שכרו. תאצ'ר בדקה שיד כשה פחו זשין יש בבריטניה, כדי 
וד ת כשה זשן תוכו השדינה והחזיק ש שד בוי אספקה חדשה. 
ודרישות  והי תר  החויטה  שדוודו  שהשואי  שגיותה  ברג  
הכוריו. אך אז, בחשאי, היא הורתה והתחיו ואגור שצבורי פחו. 
וכך, כ בור שנתייו, כאשר הכוריו הכריזו שוב  ו שביתה, היא 
הרשתה ו צשה והתנגד ודרישותיהו. השביתה הייתה ארוכה, אך 
הפ ו הכוריו הו שנאוצו והריו ידייו. תאצ'ר ניצחה ב־1983 

בקרב שוא יכוה ונצח בו ב־1981.

ישראו  שששות  ראש  שו  שקרהו  היה  יותר  הרבה  טרגי 
יצחק רבין. תהויך אוסוו, שהחו ב־1993, היה שנוי בשחווקת 
שו  בספטשבר  ב־1995.  גאה  השתח  וה.  ושחוצה  בישראו   זה 

ר רּוַח ּבֹו" )בשדבר כז, יח(. השיוה "איש" כאן אין ששש ה רק  ֲאֶשׁ
"אדו זכר בוגר"; ששש ה השוא נשצא בשני שקושות בתורה, האחד 

בספר ששות וששנהו בספר בשדבר, שנאשר בהו "האיש ששה":

ַ ְבֵדי  ֵ יֵני  ְבּ ִשְצַרִיו  ֶאֶרץ  ְבּ ְשאֹד  דֹוו  ָגּ ה  ָהִאיׁש שֶֹשׁ ו  ַגּ
ַפְר ֹה ּוְבֵ יֵני ָהָ ו )ששות יא, ג(.

ֵני ָהֲאָדָשה  ר ַ ו ְפּ ו ָהָאָדו ֲאֶשׁ ה ָ ָניו ְשאֹד ִשֹכּ ָהִאיׁש שֶֹשׁ
)בשדבר יב, ג(.

דֹוו  "ּגָ וכאורה,  שנוגדיו  תאריו  ושני  פה  זוכה  ה"  שֹׁשֶ "ָהִאיׁש 
ו"ָ ָניו" — וושניהו שצטרפת שיות ההפוגה "ְשאֹד", כשו ורשוז 
ונו שוב וסוד החיבור ביניהו. "איש" הוא, ו נייננו, אדו גדוו 
וקב"ה  צשו:  יוחנן  ר'  בפי  יוחס  תכונות  שו  זה  צירוף  ו ניו. 
שוצא  אתה  שו  הקב"ה,  שו  גדוותו  שוצא  שקוו שאתה  "בכו 
י  "ִכּ השקרא:  שן  יוחנן  ר'  שו  הסישוכין  אחד  הנה   נוותנותו".4 
דֹו,  ַהָגּ ָהֵא־ו  ָהֲאדִֹניו,  ַוֲאדֵֹני  ָהֱא־וִֹהיו  ֱא־וֵֹהי  הּוא  ֱא־וֵֹהיֶכו  ה' 
ט  ַפּ ִשְשׁ ה  ַחד.  ֶֹשׂ ֹשׁ ח  ִיַקּ ְווֹא  ָפִניו  א  ׂ ִיָשּ וֹא  ר  ֲאֶשׁ ְוַהּנֹוָרא,  ר  ֹבּ ַהִגּ
ְשָוה" )דבריו י, יז-יח(. ר ָוֶתת וֹו ֶוֶחו ְוִשׂ ָיתֹוו ְוַאְוָשָנה ְואֵֹהב ֵגּ

"ש נטש".  ב צו  הוא  "איש"  שנהיגות,  הוא  כשההקשר 
נתונה  שדאגתו  אדו  ובו;  את  שגביהה  אינה  שגדוותו  אדו 
והגר;  והאושנה  נוטיו והת וו שהו, היתוו  ואנשיו שאחריו 
אדו השתהוך  ו פשוטי ה ו ו ו הנשכחיו בשווי החברה וא 
פחות שכפי שהוא שסתופף בקרב  שיתיו ואויטה; אדו הנוהג 

 ו כווו בנו ו ובכבוד, ובשכובדיו הוא שתכבד.

שו  השוישי  חוקו  ש ורר  האשתית  התהייה  את  אווו 
ר ָיבֹא ִלְפֵניֶהם  ַוֲאֶשׁ ר ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם  הפסוק. "ִאיׁש ַ ו ָהֵ ָדה, ֲאֶשׁ
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כבוד ורבגוניות, דאגה וחושיו וונחשויו ווא רק וגדוויו 
יכוו  שהציבור  ששה  יותר  שהר  ווכת  שוא  ונכונות  ווחזקיו, 
ושאת: שוושה שאפייניו הכרחייו ושנהיג. ששה הכירו שניסיונו 
האישי. ויהוש , שוא שש שאהוו שו האיש הדגוו, ושד אותו 

ששנו.

שאוות ושווחן שבת

שדו  חשוב ששנהיגיו יחשבו  ו שששיכיהו? האו צריך 	 
והיות והו תפקיד שרכזי בבחירת שי שייכנס ונ ויהו 

אחרי פרישתו?
האו וד תכו הציפיות שו הרשב"ו ששנהיגיו דושות 	 

וציפיות שונו? האו הן תוב ניות שדי?
איוו תכונות שו ששה ששתקפות בדשותו שו יהוש ?	 

5

אותה שנה פרסשתי שאשר שביטא את תשיכתי ברבין. אווו בה 
שאוד  שודאג  שאני  כתבתי  ובו  פרטי,  שכתב  אויו  ב ת שוחתי 
שההתנגדות הפנישית ותוכניתו, והפצרתי בו והקדיש זשן וששא 
 — הציוניו  הדתייו  ובייחוד  ו  שוו,  שדינתו  אזרחי  ושתן  ו 
ופחות כשו שהוא שקדיש זשן וששא ושתן  ו הפוסטיניו. וא 

קיבותי תשובה.

בשוצאי שבת, ארב ה בנובשבר 1995, שש נו את החדשות 
דתי  צ יר  בידי  בהפגנת שווו  ראש השששוה  רצח  השרות  ו 
ציוני. הג תי והווויה בירושויו. ושחרת, בשובי ובריטניה, נס תי 
ששדה הת ופה ישירות או שגריר ישראו, ושבת איתו ווספר וו 
 ו ההווויה; הוא וא נס  אויה אוא נשאר בבריטניה כדי ושוא 

שו את תפקידו ווייצג את ישראו בכוי התקשורת.

ש טפה  וי  הושיט  הוא  השגריר,  שו  כשנכנסתי וששרדו 
זו  הדיפוושטי".  בדואר  הגי  בשביוך ששש  כשיו,  "זה  ואשר, 
הייתה תשובתו שו יצחק רבין ושכתבי; אחד השכתביו האחרוניו 
שכתב בחייו. הוא  שד שו שוב, בשיויו שרגשות,  ו אשונתו 
בתהויך השווו. אוא שבהגי  השכתב וי דו כותבו וא היה  וד 
כפי שכוונו שצוויו ו שות, אבו  רדף שווו,  רבין  בין החייו. 

הוא הוך שהר שדי.

זה  ו בשרו בפרשת  זאת היטב. הוא ושד את  יד   ששה 
הששישה  נבוכיו',6  ב'שורה  הרשב"ו  שכותב  כפי  השרגויו. 
וצאת ושוחשה ווכבוש את הארץ הייתה ש ו וכוחו שו בני 
היה  יכוו  החופש,  יוידי  הבניו,  דור  רק  הדור שנווד בש בוד. 
ו שוד בה. יש שס ות ש ו השפה הו נראיו קצריו, אך בשטח 

ובשציאות נדרשות ארב יו שנה כדי והשוישו. 

בשדבר,  ספרי   — אהרן"  שו  ושיתתו  ששה  "שנתאווה  הששפט  שן  כך ששתש     1
פינחס, סוף סישן קוו.

2  רש"י ופסוק טז,  ו פי תנחושא, פינחס יא. 
3  רשב"ו, מורה הנבוכים חוק שני, ש, ש רבית: הוו גרשוני, קדושיו: שפ ו ששנה 

תורה, תש "ט,  ש' 249. 
4  שגיוה וא  "א, ופי גרסת  ין י קב.

בודווין  וסטנוי  ד'יזראוי  בנישין  הבריטיו  השששוה  וראשי  יוחס  הששפט    5
וופוויטיקאי הצרפתי אוכסנדר אוגוסט ודרּו־רוון.

6  מורה נבוכים ג, וב.


