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 " יתרו " לקחי ניהול ומנהיגות בפרשת  
ריה ארזי א

 מלכות ברצון 
נו בחיי  רב  זאת היא אמרה שכתב  –"אין מלך בלא עם"  

אשר שמצאהבן  נרל  ,  מקום  בתה  החוחב    . סידיותרות 
תוקףי  כדש  יאה  המשמעות  "מלך"למושגים    שיהיה 

 ם שיקבל את מלכותושיהיה לו ע , חייב המלך"מלוכה"ו
כפי ברצוןיללא  אלא  בהה  ויכיר  לטעון  .  ,  הגיוני  האם 

המשועבדים   ישראל  בני  של  מלכם  היה  שפרעה 
הבמצרי יכול  פרעה  שלילית.  שהתשובה  ברור  יה  ם? 
כל לרצלו  ואפי  םלענות,  םלשעבד אך  בניהם,  את  וח 

; של עריצות, אך לא ה בכוחילות של כפיעופ  אלה הם
 . של מלכות

סטרית בין  -כמו כן חייבת להיות מערכת יחסים דו
 המלך ובין עמו. מלך לא יכול למלוך על דוממים או על

  אי אפשר לפתח מערכת יחסים דו סטרית שכן    ,צומח
לציין.  עימם רבש  יש  מתי  ונדברי  הן חסים  יבחיי 

פני  למ על  ודם  בשר  והןהאדמהלכות  של   ,  למלכותו 
 הקב"ה. 

 ,במילה מנהיג או מנהל הבה נחליף את המילה מלך
כעת  ונבחן      ,כל מנהל טוב חייב להיות גם מנהיג  שכן

המעשית המשמעות  זו  את  החלפה  נעשה  של  כאשר   .
הבאה:   למסקנה  נגיע  אינוזאת,  אם    מנהיג  ין  אמנהיג 

  ל אם האנשים שהוא מנהל אינו יכול לנהו  ,לו מונהגים
אינ "מנהלם  את   ,"תויאם  בהבנה  מקבלים  ואינם 
 וסמכותו.  מנהיגותו 

מנהל  או  מנהיג  נוספת:  מסקנה  מתבקשת  מכאן 
כ  באמצעי  רק  וכפוששולט  ואינו  יח  מנהיג  אינו  יה 

אםמנהל,   שהוא  גם  לו  את   נראה  להשיג  מצליח 
המונה  מטרותיו, ברצו  ינםאגים  שכן  את מקבלים  ן 
וניה  .סמכותו למנהיגות  ערך  בכפאין    גם משום ,  יהיול 

 הדבר בלתי אפשרי.בטווח הארוך  ש
 

 היגות כיצד? נ מ
המנהל או  המנהיג  המלך,  צריך  כדי   מה    לעשות 

מנהיגותו? את  יקבלו  מודרניים  שמונהגיו   1חוקרים 
היגים  מציעים מודל טיפולוגי למקורות העוצמה של מנ

 (:הלים)ומנ

 
אילן, עוסק -אריה ארזי סמנכ"ל בדימוס מאוניברסיטת ברה*

 .הולובני   מנהלים,, פיתוח  בפיתוח מנהיגות
וזכרו  ** נשמתו  לעילוי   אלטמן שהיה   מוקדש  דוד  מר  של 

ב  למנכ" אוניברסיטת  נשיא  למופת,  וסגן  מנהיג  אילן.  ר 
זכרו   יהי  לרבים,  השראה  שנתן  ומגשים,  חולם,  יצירתי, 

 ברוך.
וחדשנות   , לוי   'עה.1 שינוי  ומנהיגות  גבעתיים    ,ניהול 

 .80 'עמ,2008

להיות    .1 הפורמלית  עלבעליו  הוא   .הסמכות  המנהיג 
 ם הבכיר ביותר ובעל סמכויות.  האד

 .ניש ח לתגמל ולהעוכבעל   .2
הרצון להזדהות    –זיקה וההזדהות  ליצור    יכולתבעל    .3

 . עם המנהיג ודרכו
של    –מומחיות    בעל .  4 המיוחדות  ביכולותיו  הכרה 

להשיג   ההמנהיג  ידי  תואת  על  הרצויות  צאות 
וההבנה  ה אלה   עדיושבלמונהגים,  תוצאות  השגת 

 ד.ואפשרית או קשה מאתהיה בלתי 
כב  אמונה.  5 מייצג  שהמנהיג  בעל  עלח  וכך  שהוא  יון 

 משמעות למונהגים.
עיקר כשמדובר על מלכות באומות  בתקופה העתיקה, ב

בירושה לאחד מבני המלוכה  עברה    ללרך כדבהעולם,  
לה שהצליח  אחרהמלך  או  זו  בדרך  )לעיתים שיגה  ת 

מבחינת מזומנו מתנגדיו(.  כל  חיסול  ידי  על    ת 
הוכרה    ,המונהגים החדש  השליט  של  המלכות 

ש בשל  מרכיביםוהתקבלה  שני  של  הוא  :  ילוב  האחד 
הפורמאלית הוא  המלך    כלומר,  (.1)סעיף    הסמכות 

והשני הוא    .כה בירושהאת המלו  בלהשליט לאחר שקי
הכו  ,הכפייהיכולת   מדהיינו  את  להעניש  שמסרב ח  י 

בים . המרכי(2)סעיף    מרותו של המלך החדשלקבל את  
לא  כלל  בדרך  היו  העוצמה  במקורות  האחרים 

מרידה    אלא במקרי קיצון שבהם התעוררה  ,רלוונטיים
כמו למשל המרידה של שבטי ישראל ברחבעם    ,עממית

 ירבעם בן נבט.ך והמלכת לבנו של שלמה המ
סמכות    ,לדעתם  .אחרתהציעו גישה    חכמי התנאים

לת סיבות מספיקות לקב  ןה אינ יכפישל  וח  לית וכפורמ
  2:במדרש זאת ניתן לראות. עולו של מלך או מנהיג

במדינה,  ל  מש שנכנס  לאחד  דומה?  הדבר  למה 
ום עשית  אמר להם: אמלוך עליכם. אמרו לו: כל

להם  לנ בנה  עשה?  עלינו? מה  טובה שתמלוך  ו 
המי את  להם  הכניס  החומה,  להם  את  עשה  ם, 

מלוך עליכם. אמרו לו: הן  חמות. אמר להם: אמל
קום הוציא את ישראל ממצרים, קרע והן. כך המ

את המן, העלה להם  ם  להלהם את הים, הוריד  
השל את  להם  הגיז  הבאר,  להם  יאת  עשה  ו, 

וך עליכם. אמרו ר להם: אמלמלחמת עמלק. אמ
 לו: הן והן. 

שר ודם  לך ב על הנהגת מרוצים ללמוד  חז"ל  במדרש זה  
של  מה כעין   ,להים-אנהגתו  דארעא  מלכותא  בבחינת 

ד  צריכה    3.רקיעמלכותא  המלכות  המדרש  בעלי  לדעת 
על   ) המומחלהתבסס  אשר  4סעיף  יות  את ת(  ביא 
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(.  3סעיף  המונהגים לרצון להזדהות עם המנהיג ודרכו )
המדרשב מלכות   ,עלי  הנהגת  עמדה  עיניהם  שלנגד 

ספירה  מאה השלישית להבינו כבר ב  ,הרשעה של רומי
  . נו חוקרי המנהיגות בסוף המאה העשריםאת מה שהבי

כאו  מלך    ,דהיינו קודם  צריך  להראות    לומנהיג 
את דאגתו לצרכים שלהם ואת היכולות שלו  ם  גינהולמ

למע שיענםלפעול  לאחר  זאת.  יכירו  ומו  ,שה  נהגיו 
רק  ולא  למענם  לפעול  ובהצלחתו  ביכולותיו  בערכו, 

א אזלמענו,  ורק  וי בהם  יחפצו    ז  חשבו  יהנהגתו 
 מונהגיו.  ל

 

 מן הנס אל הדיבור 
בעל  ראינו   ה הכי  ניסיםה  זה מדרש  שורת  על    , צביע 

בה לכך שבני ישראל לדעתו סיבה טו  שעשייתם מהווה
  4, אל בן נוןיו  דעת הרבבלו את מלכותו של הקב"ה. ליק

זו הנהגה  מכנה  ש,  צורת  הוא  הנס"אותה  , "הנהגת 
נכונה  יהי התגתה  של  הראשוני  העם  בשלב  בשות 

  : מרואהקב"ה  ש כאולם    .לפרשתנו  מצרים ועד מיציאת  
ְר ּוׁשְ   ֹקִליּבְ   ּוְמע ִּתׁשְ   ע  ֹומׁש    ִאם  הּת  ְוע  " ת  םּת  מ   ִריִתיּבְ   א 

ְסגֻ ִלי  ם  ע    לּכ  מִ   הּל  ִוְהִיית  ץ  לּכ    ִלי   יּכִ   םיּמִ ה  ָאר    שמ' )"  ה 
והנהגת הקב"ה עוברת ל"הנהגת    ,מתחולל שינוי  ,(:היט

  .הדיבור"
הזאת  רית  הב  מו.ן הקב"ה לעבסיני נכרתת ברית בי

שני הדברים  עשרת  על  סינימבוססת  הר  במעמד  ,  תנו 
וערכיים עקרונות מוסריים  מחויבות  ועוד,    זאת  .שהם 

הכרה   תוךפחד אלא מ  תוךמ  האינהעם לשמוע ולציית  
ֹיאְמרּו  "  : יהלו -צו אבדברי הברית כ ו ו  ְחד  ם י  ע  ל ה  ֲענּו כ  י  ו 

ֲאׁש   רר  ֹּכל  ֲעש    ִדּב  נ  הדיבור  יהזו  .ח(:)שם  "הה'    , הנהגת 
 מופתים.  ב ואאותות ב ,יסיםשאינה תלויה כלל בנ

ולניה  לקחיםכמה  נוכל ללמוד    מכאן מנהיגות. לול 
הה שלב  לאחר  כי  בכרות  ינראה  המנהיג  הראשונית  ין 

לציבור   המנהל  לעומק  או  יכיר  הציבור  אליו,  הקשור 
המנהל, או  המנהיג  מיד  את    אמונתו   ,אופיו  ,ותיואת 

הציות וההיענות של הציבור למנהיגו    בשלב זה   . וערכיו
בגלל   וההזדהות  יהיו  גם    וזה   .(3)סעיף    עימו הזיקה 

המנ שבו  יכוהשלב  החלהיג  לקבל  קשות  ל  טות 
לזכות    ,ומורכבות זאת  המונהגים. ובכל  של    באמונם 

גם להזדהות  מתווספת  כאשר    האמונה   בוודאי 
כש מייצג  עוהמנהיג  משמעוח  בעל  שהוא  ת  ליון 

 (. 5ף למונהגים ) סעי
 

 לעם   להים -א בין ה 
קידו של משה עובר שינוי משמעותי. עד  תפ  ,נובפרשת

אהרון(שה  משימש  כה   עם  הקבכנצ  )יחד  של  "ה  יגו 
   :משה עצמו אמר זאת ליתרו ושליחו לעם ישראל.

ִלְדֹרׁש ם  ע  ה  י  ֵאל  י ֹבא  ִּכי  ְלֹחְתנֹו  ה  ֹמׁש  ר  ֹיאמ  א  ו   -
יִ   .ֹלִהים ד  ִּכי  ם  ה  ל  ֵּבין  ְהי ה  ְטִּתי  פ  ְוׁש  י  ֵאל  א  ּב  ר  ב 
א  ֵבין ֵרֵעהּו  ִאיׁש ּו ת ֻחֵקי ה  ְעִּתי א  ת  -ְוהֹוד  ֹלִהים ְוא 
י  .טז(-טו:יחשמ' ) וּתֹוֹרת 

למשה   יעץ  בתפקיד  שיתרו  להסתפק  של  לא  נציגו 
כלפי הקב"ה  ,הקב"ה העם  נציג  גם  להיות  ֵיה  "  : אלא  ה 
ה   ּת  א  א  ם מּול ה  ע  ל ִהים ְוֵהֵבאת  א  ֹל-ל  ִרים א  ְדב  ת ה  ה א  ּת 

א    .יט(  ם:ש) "ֹלִהים-ה 
   :מהלך זהל נראה בעיני פירושו של הנצי"ב
יש שני אופני  ד  –  יםהל-אהיה אתה לעם מול ה

אמצעים בין אדם לשמים. כמו מלכותא דארעא 

 
  –מהנהגת הנס להנהגת הדיבור    –  פרשת יתרו"  : במאמרו 4

 ציון.ע באתר של ישיבת הר ,ח"שע ת  ",מעמד הר סיני 
 

 ,שאין כל אדם מוצא עצמו ראוי לבא אל המלך
כן . עאו לבקשו איזה דבר  לדרוש ממנו דעתו   ל 

  –  א  :ופני אמצעים בין העם ובין המלךיש שני א
שהמ מהאיש  משרהילך  להנהיג  אותו  והוא    ,נה 

ד וחוקר  לשואליודע  ומודיע  המלך  ב עת    –  יו. 
למלך שה ואהוב  חכם  אדם  איזה  להם  יש  עם 

להתי  לפניויוראוי  מציע    ,צב  דבר  לו  שיש  ומי 
אמצעים אלו.  לפני זה האיש. ויש הבדל בין שני  

שה  ממונהדמי  המלך   וא  התרועעות    מן  לו  אין 
דבר עושה  רק  לעם.  אהבה  להיות    וקשר  המלך 

וא כךאמצעי.  דע  חר  חוקר  אלא  המלך  אינו  ת 
מי שאינו ממונה  כן מה שאיןם. ולא מבקש עבור
 ע העם ויועצם ומבקש עבורם. על זה הרי זה ר

דרקיע במלכותא  מישראל    ,כך  אדם  כל  שאין 
ומכל    ,ל-פוך שיח לפני אמוצא עצמו מוכשר לש

או   כן  על  נבואה.  פי  על  דעתו  לשאול  שכן 
אל ה׳  שבאים  הקים  אשר  שבאים  נביא  או   ...

אף  הדור  א  לגדול  נביא  שאינו  פי  ראוי על  בל 
... ואמר יתרו למשה שלא יהא  תפלל לפני ה׳לה

נחשב לעם באופן שאינו אלא כנביא ומגיד דעת  
מה   ים. לכלהל-ם מול האאלא היה אתה לע  ,ה׳

נצרכ בא    יםשיהיו  אתה  היה  יתברך  ממנו 
 .בשבילם

שהוא קיבל    ה עד לפטירתומהמשך דרכו של משניכר  
וי העצה  אותהיאת  שבההבפעמים    ,שם  הביא    ןרבות 

את הוא הציג    ןבהשפעמים  היו  .  'ה  לאת דבר העם  א
במהלך    שאירעו  יהםכישלונות  על  וסנגר  ,העם  רכיוצ

 ,ידה על הכללהמע  ,אחת  הות. דוגמשנות המדבר הקש 
העגל. ששיח  -הדו  היא חטא  לאחר  לקב"ה  משה  בין 

א ְך"  :מרוהקב"ה  ְלא  מ  נ יָך  ְלפ  ְחִּתי  ל  ֹלְוׁש  ִּכי  ה ...  ל  ע  א  א 
ְך"  ִקְרְּבָךּבְ  ר  ד  ּב  ְלָך  ֲאכ  ן  פ  ה  ּת  א  ף  ֹער  ְקֵׁשה  ם  ע  שמ'  )  ִּכי 
את    ,תגובתו המרגשתב  ,ב"המהקמשה דורש  ו  ,(ג-ב:לג

למען    ה שהייתהתגוב   והי. זב העםהמשך נוכחותו בקר
עצמו  פ  "  :העם  ֵאין  ִאם  יו  ֵאל  ר  ֹיאמ  ַאל  ו  ֹהְלִכים  נ יָך 
ֲעֵלנּו ִמז ה ד  ּמ  ּוב    .ּת  אִתי ֵחן ְּבֵעינ יָך ֲאִני ה ִיּו  צ  ע ֵאפֹוא ִּכי מ 

נּו   ִעּמ  ְכְּתָך  ְּבל  ֲהלֹוא  ָך  ּמ  ִמּכ  ְוע  ְּמָך  ְוע  ֲאִני  ם ְוִנְפֵלינּו  ע  ה  ל 
ר אֲ  ֲאׁש  ל ְפֵני ה  הע  מ   . טז(-טו:)שם "ד 
לעו  ,דרכנוכ לקח  ללמוד  נוכל  כאן  הניהול.  גם  לם 

ע מתמנים  דברים  של  שמטבעם  ידמנהלים,  י ל 
שמשמשים הממונים   כמי  עצמם  את  רואים  עליהם, 

העובדים כלפי  ההנהלה  מוטלת   יהםכשעל  ,כנציגי 
שהציבה  האחר ביעדים  העובדים  עם  לעמוד  יות 

לדעת לייצג גם    מנהל טוב צריך   ת,אהנהלה. יחד עם זה
ההנהלה  כלפי  העובדים  תחומים  את  הנוגעים    במגוון 

ולרווחתם שצ   ,לעבודתם  לכך    . יתקבלוהם  רכיוולדאוג 
עניין זה יחזק את ההזדהות של העובדים עם  ש  ובןכמ

 מל לטובתם. המנהל, כאשר הם יראו שהוא ע
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 שלע גם באתר המידע ומופיתורה ולמדע, ל
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