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■■ תחילת החורש זומנתי ליום עיון
הלכה...
בניהול ארגונים,
ב׳סמכות ואחריות
ולאחרמעשה׳ .את יוםהעיון ערכוהפקולטה
הטכנולוגי
טכנולוגיה ב^\ \}.המכון
לניהול
wJm
חולון .מנהל יום העיון ,ר״ר שלמהקנדלשיין
לניהול
מהפקולטה
טכנולוגיה ,אמר שמטרת יוםהעיון
היאלהגדיר את הקשר בין הסמכות ובין האחריות

שעסק

הנובעת ממנה.
משהו

$TS1$שפאנל$TS1$
שפא־
בקשר הזה סיקרן אותי ,במיוחד מפני

נל
נל $DN2$המרצים כלל אתהאלוף יואבגלנט ,שהרצה על
מנהיגותועל אחריותבצה״ל.
האלוף גל ט:
בשביל להנהיג?

מה

״אספר מה אני
בצבא ,ואיך

צר

מצפה מהקצונה ומהפיקוד הזוטר

הללו״.
לעמוד בציפיות
לסייע להם
אפשר

גלנט ,כריזמטי כדרכו ,דיבר על

החיבור׳עלהרטוריקה׳

הפילוסוףהיווני אריםטו" :כדילשכנע קהל
של
לוגוס דבר לשכל
שלושה דברים :הראשון הוא

צריך

הישר;

השני הוא אתוס

הבא יושרה ואת המאפיינים שלה הש־
$TS1$השלישי$TS1$

לישי
לישי$DN2$
לדבריו,
שת הדבריםהאלה .״שכלישר״ ,הוא אומר ,״משמעותו
שדבריך יישאוטיעוניםהגיונייםולכן יש בכוחם לש־
$TS1$לשבנע;$TS1$
שבנע; $DN2$אתוס ,מעניקלדבריך אמינות ומשנה תוקף כמו
בנע;
יושרה,ניסיון ומיומנות ,וכמובן כל מה שמייצג את
הוא הפאתוס

דע איךלהביא אתהדברים״.

מנהיגות וסמכות שואבות את כוחן

משלר

הנכון והמכובד ,את אהבת האדם והארץ ואת המטען

$TS1$לרגשות$TS1$
לרג־
שאתה נושא; פאתום ,הוא פנייה באופן משכנע
לרגשות $DN2$הקהל באמצעות סדרת שאלות מעוררות סקרנות
שות
או באמצעות סיפור רגשי ,כדילעורר תחושות של
אהדה אצלהקהל .הכריזמה היאהיכולתלהביאלידי
וליצור אמפתיה.
אחרים .הסמכות אינה רק
החיילים שנרצחו
הצבאיים ,ואז ראיתי את שלושת
״מהמבדיל בין יחידה צבאיתלביןכנופיה?״ שאל
ביטוי את הייחודיות שלך ,לרגש
לגיטימית ,במובן המשפטי,
זהושילוב של שלושתהמרכיבים״ ,הוא מסכם ,״ואם גלנט.״משמעת.כשבעל הסמכותמכוח את ההגהימינה,
ואת הבחור שהיה אמור לשמור על המקום .שאלתי אלא גםלגיטימית במובן החברתי .אנשים מקבלים
לדוגמה ,ארם המדבר
הוא מצפה
אחד מהם חסר ,הכול מתאפס.
אותו מה קרה ,והוא הסבירלישהוטלה
עליו המשימה עליהם את חובת הציותלבעלי הסמכות ,משום שהם
שהגלגלים יסתובבוימינה .אם הברגים במע־
$TS1$במערכת$TS1$
$DN2$במערכת $DN2$הרכב וההגה משוחררים ,הרכב לאיפנה .משמעת זה לשמור .היה לו נשק ,והוא אכן ראה את המחבלים
רכת
לנהוג .כמידת הסמכות כן מידת
מאמינים כי כך צריך
עםלוגוס ויוצר פאתוס ,אך חסר אתוס הוא בעצם
יובילו שלא בדרך
פושע .דבריו נעדרים יושרה והוא
אם מגיעים ,אבל אז הוא קפא .הם הגיעו למקום ורקח
לביטחון
כל מה שצריך .משמעת היא קופתחיסכון
האחריות ,ככל שהמשרה בכירה יותר הסמכותגדולה
הישר .אדם שיש לו אתוס ופאתוס ,אך חמר
אתה שם מטבע אחרועוד אחר ועוד אחד ,בסוף תגבה למוות את
לוגוס,
יותר והאחריותהולכת ומתעצמת .באופןעקרוני ,כל
החיילים״.
״בואו נניח
אותםותקבל תמורה בעד ההשקעה .מרכיב חשוב נוסף
לרגע״ ,הוא אמר ,״שהבחור תודרך על פי כעל סמכות אחראילתוצאות של
הוא מהאנשים הכריזמטיים האלה הפותחים עסקים
החלטותיו.בפועל
כל הפקודות ,ובאותו רגע הוא לאפעל עלפיח .האם זה
מקצועיות .כישורים ,הם בסופו
במנהיגות ובסמכות הוא
המוליכים אותך לדרך ללא מוצא״.
אנונתקלים במצבים חריגיםכשבעלי סמכות משת־
$TS1$משתמשים$TS1$
עניין חיבור של הכשרה,ניסיתוכישרון.בקבלת הכ־
$TS1$הכשרה$TS1$
של
משים
היהעוזר?לא .נניח ש>^ אחד לא תדרך אותו ,ובאותו
מה עם
חשבתי על האופציה השלישית בעצמי
$DN2$משתמשים$DN2$לרעה בסמכויותיהםבלי לשאת באחריות ,בעוד
האדם שיש לולוגוס ואתוס ,אך חסר פאתום? בטח
שרה
ומשתולל ,סביר
$DN2$הכשרה $DN2$מתאימה ,כל אחד יתפקד כמושצריך״.
להניח שזה היה משנה שבעלי תפקידים אחרים נדרשים לשאתבאחריות״.
רגע הוא היה צועק
הזה
המקרה
התוצאות
את
ישעמם עד מוות את הקהל וספק אםילכו אחריו.
המבקשים
הטייקונים
חשבתי
מדגים
של
הטרגיות
׳תספורותבחוב׳ ונ־
$TS1$ונראה$TS1$
על
האירוע.
מרכיב
האלוףגלנט אמר שהדוגמה האישית היא
לתת
אחריות
יש
שלש״ג
למנהיגות
שהמבחן
לי
ראה
$DN2$ונראה$DN2$
יכול
היה
הוא
כי
אישית
וללקיחת האחריות
שווה
במידה
ואחריות
סמכות
העליון
לאירוע,
אישי:
אחד
נתונה.
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סיפור
חשובבניהול ובמנהיגות והוא סיפר
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היא
לבעיה
כמעט
מעשה.
הקלשונים.
ולכלוך,
״כשהייתי טירון בסנור ,ירד גשם ,היה בוץ
חולייה של שלושה בארגון ישאחריות .האחריות מתבטאת בדין וחשבוןכלפי
הוא מספר,״אירעליל
תרגילי פרט בתנאיםהאלה .היהלנו מחבלים מכפרי וארי ערה חדרהלמאהל באזור קיבוץ
עליך .צריך
וכלפי הקבוצה,וכןכלפי מי שאחראי
ונדרשנולעשות
עצמך
M.S.W
מיקי לוי
סמל מחלקה שהתלבושת שלא תמיד הייתה מדוגמת ,גלעד ,שבו ישנו
חיילים בשלבי הכשרה ,ורצחה בס־
ולפעול עלפיהן .אם אדם
$TS1$בסכינים $TS1$,לקבוע הגדרות לכל תפקיד
נזוסנזך
ומשפחתי
אישי ,זוגי
תטפל
הוא
והוא תמיר היה נקי ,מסודר ומצוחצח .אף על פי כן
ובקלשון שלושה
$DN2$בסכינים $DN2$,בגרזנים
כינים,
להגדרות והפקירשלו,
עשה מעשה שאינו מתאים
חיילים ,מפקד כיתה
עליו
riiini
הורות ,זוגיות,
בנושא
סדנאות
הוא ניגשלמ״כ וביקשלהדגיםלנותרגיל פרט .ראינו
ושני טירונים ,בעת שישנו בשקי השינהשלהם״ .המ־
$TS1$המחבלים $TS1$להיענש בהרחקהמהתפקיד״.
קריירהi.oirr
www.cosmic.org.il
סיכומו של ר״ר
מודיעיני" .גרתי
$DN2$המחבלים $DN2$ברחו
אותו קופץ ,יורהומתלכלך בבוץ .אחרי שראינו את חבלים
קנדלשיין היטיב לתאר את מו־
$TS1$מורכבות$TS1$
ונלכדו באמצעות מידע
הצטרפו ל :מיקי לוי org
תרגילי פרט בתנאיםהאלה ,כבר
בזיכרון
רכבות
יעקב״ ,הוא מספר,״הייתיסא״ל ותיק .קפצתי
לגיטימציה
הסמל המרוגם מבצע
$DN2$מורכבות $DN2$המצב :״הסמכות בארגון מעניקה
mi
ראשון
לא הייתהלנו בעיהלעשות אותם״.
לג׳וערה .הגענולפני הכוחות
לשטח ונכנסתי מדרום
חוקית לממלאי תפקידים לקבל החלטות המחייבות

