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פרשת פקודי
בנית המשכן וניהול נכון
האם מנהל טוב צריך להיות העובד הטוב ביותר ,המיומן ביותר והיעיל ביותר בצוות שבראשו הוא עומד? האם
מנהל טוב הוא אדם שיכול להחליף בעבודתו כל אחד מהכפופים לו? לא מאורע נדיר הוא שמנהלים מבליטים
את העובדה שהם עצמם היו עובדים מיומנים לפני שפנו לעסוק בניהול .תכונה זו ,לדעתם ,מעידה על יכולותיהם
הניהוליות המעולות .ואכן ,אני יכול לומר שבצוות הניהול שעמדתי בראשו בשנות הקריירה שלי ,היו מספר
מנהלים שהיו כאלה ממש ,וראו בכך נקודת חוזק משמעותית .עיון בפרשיות בניית המשכן יכול ללמדנו דבר
בעניין זה ובענייני ניהול ומנהיגות.

ציווי ליחיד או לרבים
בפרשת תרומה אותה קראנו לפני מספר שבתות ,מצווה הקב"ה את משה בציווים רבים הנוגעים למלאכת הקמת
המשכן ,זאת כאשר בראשית הדברים הציוויים ניתנים בלשון רבים" :וְ עָ ׂשּו לִי ִמ ְקדָ ׁש וְ ׁשָ ַכנ ְִתי בְ תֹוכָם" (כה ח );
"וְ עָ ׂשּו אֲ רֹון עֲצֵ י ִׁש ִטים" (שם י) .אולם מיד לאחר מכן מובאות שורה של הוראות שנאמרים למשה בגוף ראשון
את ,וְ נ ַָת ָת וכך הלאה עד סוף הפרשה ,כאשר אל מול הציווי "ועשו לי מקדש",
ית ,וְ יָצַ ְק ָת ,וְ הֵ בֵ ָ
ית ,וְ עָ ִׂש ָ
יחיד :וְ צִ פִ ָ
ניצב הציווי "וְ ֶאת הַ ִמ ְׁשכָן ַתעֲׂשֶ ה".
אם כן ,לפי לשון הכתוב נראה לכאורה כי משה ֻצּוָה להכין בעצמו את כל הכלים ולבנות בעצמו את כל אהל
המשכן .אך המשך דברי התורה בפרשת כי תישא מורים אחרת:
אּורי בֶ ן חּור לְמַ טֵ ה יְהּודָ ה .וָאֲ מַ לֵא אֹתֹו רּוחַ א-
אתי בְ ׁשֵ ם בְ צַ ל ְֵאל בֶ ן ִ
ַו ְי דַ בֵ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ ה לֵאמֹרְ .ר ֵאה ָק ָר ִ
ֹלהים בְ חָ כְ מָ ה ּובִ ְתבּונָה ּובְ דַ עַ ת ּובְ כָל ְמלָאכָה .ל ְַחׁשֹב מַ חֲ ׁשָ בֹת ַלעֲׂשֹות בַ זָהָ ב ּובַ כֶסֶ ף ּובַ ְנחֹׁשֶ תּ .ובַ חֲ רֹׁשֶ ת ֶאבֶ ן
ִ
ִיאב בֶ ן אֲ ִחיסָ מָ ְך לְמַ טֵ ה דָ ן ּובְ לֵב
לְמַ ל ֹאת ּובַ חֲ רֹׁשֶ ת עֵ ץ ַלעֲׂשֹות בְ כָל ְמלָאכָה .וַאֲ נִי ִהנֵה נ ַָת ִתי ִאתֹו ֵאת ָאהֳ ל ָ
יתָךֵ .את אֹהֶ ל מֹועֵ ד וְ ֶאת הָ ָארֹן לָעֵ דֻת וְ ֶאת הַ ַכפ ֶֹרת אֲ ׁשֶ ר עָ לָיו
כָל חֲ כַם לֵב נ ַָת ִתי חָ כְ מָ ה וְ עָ ׂשּו ֵאת כָל אֲ ׁשֶ ר צִ ּוִ ִ
וְ ֵאת כָל כְ לֵי הָ אֹהֶ ל .וְ ֶאת הַ שֻ לְחָ ן וְ ֶאת ֵכלָיו וְ ֶאת הַ ְמנ ָֹרה הַ ְטה ָֹרה וְ ֶאת כָל ֵכלֶיהָ וְ ֵאת ִמזְ בַ ח הַ ְקט ֶֹרת .וְ ֶאת
ִמזְ בַ ח הָ ֹעלָה וְ ֶאת כָל ֵכלָיו וְ ֶאת הַ כִ ּיֹור וְ ֶאת כַנֹו .וְ ֵאת בִ גְ דֵ י הַ ְש ָרד וְ ֶאת בִ גְ דֵ י הַ קֹדֶ ׁש ל ְַאהֲ ֹרן הַ כֹהֵ ן וְ ֶאת בִ גְ דֵ י
בָ נָיו ְלכַהֵ ן (לא ,א-י).
מכאן אנו לומדים שמי שיעשו את המשכן בפועל הם בצלאל בן אורי ,אהליאב בן אחיסמך וקבוצה של אנשים
ששמותיהם לא נתפרשו והם נקראים בשם הקיבוצי "כָל חֲ כַם לֵב" .זאת למרות הציווי האישי שקיבל משה.
אומר על הסתירה הזאת בעל "אורח חיים":

לעולם כי כל מה שיצווה ה' בנוכח למשה הוא יעשה ואין זולתו זולת במקום שיחזור ה' ויאמר בפירוש
כי אחרים הם העושים ,אז נאמר כי טעם שדיבר אליו לנוכח הוא לומר לו ,כי כיון שהוא [=משה]
המצווה [את בצלאל ואהליאב] כאילו הוא העושה [ ...למרות ש]לא יעשה משה דבר במלאכה1 .
כלומר ,כיון שמשה הוא זה שציווה את בעלי המלאכה על היצירה ,הרי שנחשב לו הדבר כאילו הוא עשה את
המשכן.

ניהול ואחריות
לעניות דעתי יש בדברי ה"אורח חיים" רובד נוסף .משה לא תפס את תפקידו במובן מצומצם של מי שמעביר
מסרים מהקב"ה לעושים במלאכה בפועל ,אלא משה תיפקד כמנהל .זאת כאשר העם ברובו המוחלט היה מעורב
באספקת כל חומרי הגלם שנדרשו ליצירת והקמת המשכן ,ובצלאל ,אהליהב וחכמי הלב בנו את המשכן וכליו
בפועל .למשה כמנהל הייתה אחריות לדאוג לכך שכל הפרויקט המורכב והסבוך הזה יתבצע ,החל מההודעה
לעם על בנית המשכן ,דרך גיוס תרומות חומרי הגלם ,עבור במציאת המומחים חכמי הלב וכלה בסיום המלאכה
הגדולה שכולה נקראת על שמו של משה ,כפי שמופיע בפרשתנוַ " :ו ְיכַל מֹשֶׁ ה ֶאת הַ ְמלָאכָה ַו ְיכַס הֶ עָ נָן ֶאת אֹהֶ ל
מֹועֵ ד ּוכְ בֹוד ה' מָ לֵא ֶאת הַ ִמ ְׁשכָן" (מ ,לג -לד) .סביר להניח שלא היו למשה רבנו מיומנויות טכניות כמו לבצלאל
ואהליאב ,ככל הנראה הוא גם לא היה מומחה בטוויית יריעות עיזים .אבל משה קיבל משימה והוא היה אחראי
בלעדי כלפי הקב"ה וגם כלפי העם לביצועה .כיון שכך ,רמת האחריות והמחויבות של משה הייתה כזו שהמשימה
כולה נקראה על שמו כאילו הוא עשה אותה במו ידיו.
אם כן ,מצאנו תשובה לשאלות שפתחנו בהן .מנהל טוב איננו דווקא העובד הכי מיומן בצוות ,וגם לא זה שיודע
לבצע כל דבר בפרויקט ,אלא המנהל הוא זה שמקבל את המשימה ,לוקח אחריות ,מגלה מעורבות ומאציל
סמכויות .כל זאת על מנת שמה שהוצב כיעד יהפוך לבר מימוש .זאת ועוד ,מלאכת המשכן מלמדת אותנו דבר
נוסף על ניהול .שלעיתים על המנהל לדעת שיש צורך לחזור לממונים עליו כדי לקבל הבהרות מסוימות ,או לשם
התייעצות או בקשות .זאת כפי שהיה עם משה והקב"ה בקשר ליצירת המנורה .שהרי על הפסוק "וְ זֶה מַ עֲׂשֵ ה
הַ ְמנ ָֹרה" (במדבר ח ד) ,מלמד רש"י" :שהראהו הקב"ה באצבע לפי שנתקשה בה ,לכן נאמר 'וזה'" .משה נתקשה
במלאכה ,ועל כן חזר לממונה עליו כדי לקבל עצה והדרכה חוזרת.
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