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  אמירה מנהיגותיתכקריאת שמע 
אריה ארזי

זו  1."ליבה של התפילה היהודית" היא "שמע קריאת"
בחיים  המרכזיות מהמצוות אחתשהיא  מהתורה מצווה

 אחדות בדבר אמונה הצהרת כוללת זו מצווה. היהודיים
. ועונש בשכר והאמונה מצוותיו זכירת, אהבתו, ל-הא

ה'  ָרֵאלׂש  י   ַמעׁש  " הוא שמע קריאת את הפותח הפסוק
 .)דב' ו:ד( "ֶאָחד ה' ּוֹלֵהינ-א  

 מלכות עול קבלת"כ גם התקבעה הקריאה משמעות
 אקט יאה הקריאה ,דהיינו ."מצוות עול קבלת"ו" שמיים

 הדברים את עצמו על מקבל אותה שהקורא ,הצהרתי
 כך. מצוותיו וקיום אהבתו, ל-הא ייחוד: בה האמורים
 לקריאה גם הפכהש, הקריאה של החשיבות הועצמה

 .מותם בטרם היהודיים השם מקדשי ידי על הצהרתית
הנים בבית המקדש ונקראה על ידי הכ "קריאת שמע"

בתקופה  הוצאה אל מחוץ למקדשוככל הנראה  ,השני
 2.כל יהודי ה שחלה עלכחוב ,הסמוכה לחורבן הבית

 מורכבת משלוש פרשיות: "קריאת שמע"
 עוסקתלקוחה מפרשתנו, והיא  הראשונה הפרשה
היא נאמרה על  .ט(-ד:ודב' )' ה ואהבת' ה ייחוד בלימוד

בחודש לבני ישראל בנאומו הגדול ידי משה רבנו 
 .האחרון לחייו

ָרֵאל ה (ד) ַמע ִישְׁ ָת ֵאת ה (ה): ֶאָחד' ֱאלֹוֵהינּו ה' שְׁ ָאַהבְׁ ' וְׁ
ָכל ָך ּובְׁ שְׁ ָכל ַנפְׁ ָך ּובְׁ ָבבְׁ ָכל לְׁ ֹאֶדָך ֱאלֹוֶהיָך בְׁ ָהיּו  (ו): מְׁ וְׁ

ָבֶבָך ָך ַהּיֹום ַעל לְׁ ַצּוְׁ ָבִרים ָהֵאֶלה ֲאֶשר ָאֹנִכי מְׁ : ַהדְׁ
ָך  (ז) תְׁ ֶלכְׁ ֵביֶתָך ּובְׁ ָך בְׁ תְׁ ִשבְׁ ָת ָבם בְׁ ִדַברְׁ ָבֶניָך וְׁ ָתם לְׁ ִשַננְׁ וְׁ

קּוֶמָך ָך ּובְׁ בְׁ ָשכְׁ ָהי (ח): ַבֶדֶרְך ּובְׁ אֹות ַעל ָיֶדָך וְׁ ָתם לְׁ ַשרְׁ ּו ּוקְׁ
ֹטָטֹפת ֵבין ֵעיֶניָך ֻזזֹות ֵביֶתָך  (ט): לְׁ ָתם ַעל מְׁ ַתבְׁ ּוכְׁ

ָעֶריָך  .ּוִבשְׁ
ה עוסקת בשכר ועונש על קיום יהפרשה השני

   "עקב"וגם היא חלק מנאומו של משה בפרשת  ,המצוות
 .(כא-יג:יא 'דב)

ִר א ַתצ ֲר ֶּר א ַי ְצ ִי א ֹכ ֲנ ֶׁר א ֲש ֹוַתי א ַצ ְי לא ֲר עֶּא ְצ ֶׁצ אתי עי ְכ ֲי אֶׁנ ) ג(אוצ נ נ א

לא ִנ אֶּבצ ִר  בצ בי אלצ ל ִנ אבצ דֹו בצ ענ אֶּלצ ִר  לֹוֵ   ֱֲ א א ' ַת ֲר א בנ  ֲי ש אלצ ּיֹו   י

א תנ פצ סי ֲנ קֹוֶׁאוצ לצ ְי תֹוא ֹו ר אֶּ עי ִר אבצ ַצ ֲי צ טי א ְצ תי א ֹנַתי ִר :א) ד(אוצ ֶׁצ ֹיפצ

ָךא תר ְצ בצ ר אלי ָך דצ שנ אבצ ב אֵעשר תי  ֹנַתי אוצ א)טו( ָך: ַצ נ ר אוצ י ָך ֶׁצ ַתי  כ אוצ ֹרָך גנ דצ

תר א סי צ ִר אוצ בצ בי תר אלצ פצ א י ן ִר אפר ְצ ֶּאלנ שנ :א)טז(א י תנ עצ בנ שנ אוצ תנ לצ ִי ֲנ וצ

ףא 'א ֲי חנ נ א וי ַתר אלנ ר :א) ז(אוצ חש תי ֶׁצ ֵח י  אוצ י ֲש ֹל י  א ֱֲ תר א דצ עשבי וי

ַתא ֲר ֵתןא אַתי ֲכ ְנ אל דנ ֲש טנ אוצ נ ְנ א י צ ר א ֲכ ל ְי י אוצ שנא ַתא י ֲר ַי א ענ ִר אוצ בנ

ִר :א ֵַתןאלנ ֹכ א ֶׁר א ' ֲש בנ א טכ ץא י ֲנ ר לא נ עי ְֵ ֵ  נ א ְצ תר א דצ בי ֲש ּהאוי בֶּלנ  צ

                                                      
עוסק וסמנכ"ל בדימוס מאוניברסיטת בר אילן  –אריה ארזי  *

 .בפיתוח מנהיגות ופיתוח מנהלים, ובניהול

תר א ֶׁי צ ִר אֶּקצ ֶׁצ ֹיפצ לא עי ִר אוצ בצ בי לאלצ לר אעי ֲֵ בנ י א ַתאדצ ֲר תר א ְצ שי ) ח(אוצ

תר א דצ מי לי ִר :א) ט(אוצ  ֵֹ ַתאֵב ןאֵע  פכ טֹוטנ ִר אוצ נ ֶּאלצ לא רדצ ֲֹוַתאעי ַתנ אלצ ֲכ

ְךא דר ר אבי ָך תצ ִצ לר אֶּבצ ָך ֵב ַתר אבצ ָך תצ בצ ֶׁי אבצ אבנ  ֵב  די אלצ ִר   ֵֹ אבצ ַת ֲר א ַתנ  ֲכ

ענ ר ָך:א ֶׁצ ָךאֶּבי זֶּזֹוַתאֵב ַתר ְצ לא תנ אעי בצ ַתי ִצ ָך:א)ִ(אֶּ ְר קֶּ ָךאֶּבצ בצ ִצ ֶׁנ ֶּבצ

עא 'א בי ֶׁצ ֹי ֶׁר א ֲש ְנ א דנ ֲש לא נא ִר אעי  ֵֹ ְֵ אבצ ִר אוי   ְֵ בֶּא צ ןא י צ עי ְי )ֲִ(אלצ

ץ הפרשה  ֲנ ר א נ ל אעי ְי י  שנ א י  ְֵ אכי  אלנ ר  ֵַתַת אלנ ִר  ֵַת  בכ ֲש לי

 בזכירת עוסקת ",לך שלח" פרשתמ , הלקוחההשלישית

 ישראל עם בהתקדשות, הציצית באמצעות המצוות כל

םמצרי יציאת ובזכירת', ה עבור פרשה  .(מא-לז:טו 'במ) 

{ פ} : :זו נאמרה על ידי הקב"ה בנוסח המוכר  
ֵני  (לח): ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר' ַוּיֹאֶמר ה (לז) ַדֵבר ֶאל בְׁ

ֵדיֶהם  ֵפי ִבגְׁ ָעשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַכנְׁ ָת ֲאֵלֶהם וְׁ ָאַמרְׁ ָרֵאל וְׁ ִישְׁ
ֵכֶלת ִתיל תְׁ נּו ַעל ִציִצת ַהָכָנף פְׁ ָנתְׁ ֹדֹרָתם וְׁ ָהָיה  (לט): לְׁ וְׁ

ֹות ה ֶתם ֶאת ָכל ִמצְׁ ַכרְׁ ִאיֶתם ֹאתֹו ּוזְׁ ִציִצת ּורְׁ ' ָלֶכם לְׁ
לֹא ָתת ַאֲחֵרי עֵ ּוַוֲעִשיֶתם ֹאָתם וְׁ ֶכם וְׁ ַבבְׁ יֵניֶכם רּו ַאֲחֵרי לְׁ

רּו ַוֲעִשיֶתם ֶאת  (מ): ֲאֶשר ַאֶתם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם כְׁ ַמַען ִתזְׁ לְׁ
ֹדִשים ֵלא ִייֶתם קְׁ ֹוָתי ִוהְׁ ' ֲאִני ה (מא): יֶכםהֵ לֹוָכל ִמצְׁ

יֹות ֱאלֹוֵהי ַרִים ִלהְׁ ֶכם ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ ֶכם ֲאֶשר הֹוֵצאִתי ֶאתְׁ
 .ֶכםֱאלֹוֵהי' ים ֲאִני הִה לֹוָלֶכם ֵלא

ים חלקה הוא לבחון את שלושת הענינו של מאמר ז
 ,אחרלשון כטקסטים של מנהיגות.  "קריאת שמע"של 

שבו  ,לסייע לתהליך "קריאת שמע"לברר כיצד יכולה 
נעשים מחויבים יותר ויותר  התוהמונהגים הקוראים א
נציגו ללוקים ו-לדבר א ,דהיינו ;לחזון של המנהיגים

. כדי לדון בכך נקדים רקע תיאורטי לנושא משה
קריאת "ונבחן האם וכיצד יכולים פרקי  ,מנהיגותה

 לשרת את המטרה של המנהיגים. "שמע
הנעת אנשים לביצוע "כנגדיר מנהיגות לשם כך        

תוך מיצוי אמצעי ההנעה ותוך  ,משימות לאורך זמן
 –. למנהיגות יש תכלית "יהישימוש מזערי באמצעי כפ

יגות אופי למנהוכן:  ,להשיג את המטרות שמציב המנהיג
 ,ים וסוציולוגייםידינמי הנובע מתהליכים פסיכולוג

רגשות ויחסי גומלין המתקיימים בין המנהיג ומ

ת יספרי, מבוא לתפילות ישראל ,מאקח' ד1
 .20 'עמ ,2011 ,האוניברסיטה המשודרת
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כי מנהיגות היא  ,האומרים 4כמו כן יש רבים 3.והמונהגים
 בראש ובראשונה השפעה על המוטיבציה של המונהגים.

עלו גישות צצו ו בשלושים השנים האחרונות
תכונותיו,  – על המנהיגהשמות את הדגש לא רק 

אלא על תהליך  התנהגותו, כושר הסתגלותו וכו',
את חוקרים ה 5בין המנהיג ובין מונהגיו. קייםההנהגה ה

מהי  ,נושא המנהיגות מתעניינים כיום בעיקר בשאלה
הדרך  ימה ,כלומר .הדרך האפקטיבית ביותר להנהגה

מנהיג לו היעילה ביותר ליצירת תהליך הנהגה ששותפים 
  .מונהגיםו

החוקרים שתי ניסחו שאלות אלו ואחרות בעקבות 
 :גישות עיקריות לתיאור תהליך ההנהגה: האחת היא

"המנהיגות  :והשנייה היא ,"המנהיגות המסורתית"
הוא בדרך שבה בוחרים  הןהמעצבת". ההבדל בין שתי

המנהיגים להשפיע על מונהגיהם, בטיב מערכת היחסים 
 אפקטיביות של ההנהגה. בין המנהיג והמונהגים וב

 6,כוללת שלושה מרכיבים "המסורתית"המנהיגות 
מעין  ;מנהיגות מתגמלתכאשר המוטיב המרכזי בה הוא 

עסקה של סחר חליפין בין המנהיג והמונהגים, שבה 
עבור ביצוע טוב בהמנהיג מבטיח שהמונהגים יתוגמלו 

המנהיג נותן "פרסים" בצורות  .של הוראות המנהיג
חריגה  בגללעבור ביצועים מוצלחים ומעניש בשונות 

 הפרתן.  ואמההוראות 
 7.מעצבתההמנהיגות בניגוד לכך אנו מוצאים את 

שאלות  םעבורביחד עם המונהגים ומנהיגות זו מנסחת 
יעדים ומשמעות, ותורמת לעיצוב  ,בדבר זהות, כיוון

מחדש של הצרכים, הערכים והדימוי העצמי של 
הצרכים ומימוש הערכים יתרמו המונהגים, כך שסיפוק 

במרכז מנהיגות מסוג זה  ,להשגת יעדי הקבוצה. כמו כן
שעיקרה חיזוק אמונת  ,תתרחש העצמה של המונהגים

המונהגים וביטחונם בכוחותיהם, בשיקול דעתם 
 וביכולתם להגיע ליעדים של הקבוצה. 

יחד עם ההעצמה שעוברים המונהגים במנהיגות 
ויבות והזדהות עם מטרות נוצרת אצלם מח ,המעצבת

הנעה בהם המנהיגים מעוררים  .יעדיהעם הקבוצה ו
כאשר הם מפתחים חזון עתידי  ,השראהמתן באמצעות 

סטנדרטים להשגת משותף, ומאתגרים את המונהגים 
 מעצבת מנהיגות .זההגבוהים שיוכלו לממש את החזון 

 עולם על לפעול המנהיג של יכולתובגם  ה לידי ביטויאב
 יוצר הוא .לו הכפופים של הסמליםו האמונות ,הערכים

 גבוהים לצרכים ומחויבות מודעות של תחושה בהם
 באמצעות רק. הסימבולי במישור פעולה ידי על יותר

 של והסמלים האמונות ,הערכים מערכת על פעולה
 ואמונה השראה בהם מחדירהמנהיג  לו, פיםוהכפ

כי  ,לסכם ולומר אפשר 8.לשינוי לגרום ביכולתם
המנהיג ומונהגיו  ,מתגמלתה-במנהיגות המסורתית

                                                      

 George J. M., Emotions and  leadership: The roleא3

of emotionall intelligence, Humans Relations 53 

(2000). pp. 1027–1055. 
 ,'א ,וזכאי' א ,גונן :בתוך, מנהיגות היער ושביליו ,פופר' מ  4

משרד  ,מנהיגות ופיתוח מנהיגות מהלכה למעשה
 .20' עמ, 1999 ,הביטחון

5Burns, J. M., Leadership, New York 1978 .  ורבים
 .אחרים שהלכו בעקבותיו

6Burns, J. M.,    מנהיגות "  ,'א ,וזכאי' א ,גונן ;5ראו הערה
  .1999 משרד הביטחון", ופיתוח מנהיגות מהלכה למעשה

-פועלים בהתאם למקובל ולמצופה בתרבות החברתית
ארגונית שהם חלק ממנה, בעוד שהמנהיגות המעצבת 

 .ציפיותיהםבשאיפותיהם וביוצרת שינוי במונהגים, 
ונסמכת על כוח  ,היא מעצבת את הנורמות מחדש

 מונתו בחזון ובאנשיו.אעל אישיותו של המנהיג ו
 ".קריאת שמעאת "בחן להלן נלאור רקע קצר זה 

 :ט(–ד:ו ')דבפרשה ראשונה 
המדברת על זהות,  "מנהיגות מעצבתהיא "זו פרשה 

יעדים ומשמעות. מטרת הטקסט הזה להביא את 
לוהים -לאהבת א ווקוראיהמונהגים שומעי הטקסט 

מושגות ולשמירת מצוותיו. מטרות אלה אמורות להיות 
 על ידי המונהגים בדרך של הזדהות עם הטקסט המקודש

מו כקוד פנימי יהחזון והבשורה שהוא מביא ע תוהפנמ
אין שום הבטחה לשכר  .קוראיםה תהנצרב בתודע
ואין שום סנקציה או עונש למי שלא  ,לנענים לקריאה

 הדבריםש ,כך שברור יקבל על עצמו את האמור בפרשה.
 "מנהיגות מעצבת"בסגנון של לקהל המונהגים  יםפונ

ולא בשום דרך אחרת. בסוף הפרשה מופיעים הסמלים 
מרכיב משמעותי  מהוויםאלה סמלים  תפילין ומזוזה.

 ."מנהיגות המעצבת"ב
םה "יפרשה שני ָהָיה א   :(כא-יג:יא ')דב "ֹמעַ ׁשָ  ו 

 ה שלד למטרתוגם לפרשה זו יש מטרה דומה מא
את השומעים היא אמורה להביא  הפרשה הראשונה.

)אותו דור שהקשיב למשה רבנו( ואת קוראיה בכל 
הדורות לקיים את המצוות, אך הדרך שבה משתמש 

ננקטה משה רבנו בטקסט זה שונה לחלוטין מהדרך ש
 בפרשה הראשונה.

( מדובר יז-)פס' יגבחלק הראשון של הפרשה  
לשומרי המצוות בצורה ברורה וישירה על מתן שכר 

, וזו כמובן גישה מובהקת המצוות ועונש על אי שמירת
מתן שכר  כל מהותה הואאשר  ",מנהיגות מתגמלת"של 

ועונש בהתאם להתנהגות המונהגים. בחלק השני של 
, כשהוא "מנהיגות המעצבת"זר לוהפרשה משה רבנו ח

 התפילין והמזוזה. למשתמש במרכיב הסימבולי ש
 :(מא-לז:טו' במ)פרשה שלישית ציצית 

 כולה במוטיב סימבולי נוסף, הציצית,פרשה זו עוסקת 
  .כסמל שיוצר משמעות אצל כל מי שרואה את הציצית

רואים את דגם  9חוקרי המנהיגות לסיכום:
כאשר  סוגים,המנהיגות האידאלי כזה שכולל את שני ה

צריך להיות  "המנהיגות המעצבת"המינון של  ,בתמהיל
 ."המנהיגות המתגמלת"גדול יותר מזה של 

 ",קריאת שמע"את בכל יום אנו קוראים פעמיים 
שמקפלת בתוכה את המודל הנכון ביותר של מנהיגות. 

ארבעה מתוך חמישה  –כוללת ברוב חלקיה היא  ,דהיינו
עם מרכיב  "מנהיגות מעצבת"מרכיבים של  – חלקים

7Bass. B. M. & Avolio B.M.. Transformational 

Leadership andd organizationall culture. public 

administrations quarterly, p.112.א
, 1994, הוצאת רמות, על מנהלים כמנהיגים, פופר. מ' 8 8

נים נוספים שאינם ילמנהיגות המעצבת מאפי .78' עמ
ראו גם מאמרים חדשים ביותר כגון  .רלוונטים לדיון זה  

Scott Jeffrey(2018) How Leaders Use Symbols 
to Influence Others  

https://scottjeffrey.com/symbols-of-
leadership/   
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מנהיגות "ה( של יאחד )בחלק הראשון של הפרשה השני
 ."מתגמלת

י ברור בדברי אנטיגונוס איש גישה זו באה לידי ביטו
  :האומר ,בן המאה השלישית לפני הספירה ,סוכו

ָנת  ין ֶאת ָהַרב ַעל מ  ׁש  ַׁשמ  ים ַהמ  יּו ַכֲעָבד  ה  ַאל ת 
ין ֶאת ָהַרב  ׁש  ַׁשמ  ים ַהמ  וּו ַכֲעָבד  ָרס, ֶאָלא ה  ַקֵבל פ  ל 
ם ֲעֵליֶכם  י מֹוָרא ָׁשַמי  יה  ָרס, ו  ַקֵבל פ  ָנת ל  ֶׁשֹּלא ַעל מ 

 (.ג, )אבות א
 ויהי רצון שנזכה לכך.

 

 נשיאמופץ בסיוע קרן ה הדף השבועי
 גם באתר המידע של ומופיעלתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-בר אוניברסיטת
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"דוא כתובת
לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  ניתן

 אבדוא"ל.
 אילן בר אוניברסיטת -השבועי  הדף 

 לשמור על קדושת העלון יש
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון 
 רחל הכהן שיף: עורכת לשון
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