
 

 

 

 

 

 

 

 לדעת להשתנות
 הכהן מאת האלוף )מיל'( גרשון

 2019אפריל ב 30 1,157 מבט מבס"א מס'

 

השאלה "מה נשתנה?" בפתיחת ההגדה של פסח, ידועה כשאלת מפתח תקציר: 
משתנה, השאלה איננה רק מה משתנה, אלא גם  כשהכל בכל ניווט אסטרטגי.

כיצד מתארגנים בהתאם לשינוי וכיצד משתנים. זה מבחן החירות בדרישה לנהל 
 באופן יזום את ההתמודדות במציאות המשתנה. כאן מתחיל מבחן המנהיגות.

השאלה "מה נשתנה?" בפתיחת ההגדה של פסח, ידועה כשאלת מפתח בכל ניווט 
ת הגדולים בעסקים, באהבה, בפוליטיקה, כמו גם בענייני המלחמה, אסטרטגי. הכישלונו

מתחילים בהתעלמות מהשינוי המתחולל. בני אדם וארגונים מתרסקים בהתכחשות 
 לחובה לברר בכל יום מחדש מה השתנה.

בהצבת השאלה "מה נשתנה?" במרכז ערב החג, מתבטא ההבדל הגדול בין מה שנדרש 
ם של חשבון נפש, לבין מה שנדרש מיהודי בליל הסדר. את מיהודי ביום הכיפורים, כיו

חשבון הנפש המוסרי ביום הכיפורים עורך כל אדם לעצמו, בינו לבין אלוהיו. את סיפור 
יציאת מצרים, המתמקד לאור מה שקרה אז, בבירור מה שקורה עכשיו, בציפייה לגאולה 

 עתידית, לא יכול אדם לערוך רק עם עצמו.

שאלה איננה רק מה משתנה, אלא גם כיצד מתארגנים בהתאם כשהכל משתנה, ה
לשינוי וכיצד משתנים. זה מבחן החירות בדרישה לנהל באופן יזום את ההתמודדות 
במציאות המשתנה. כאן מתחיל מבחן המנהיגות. כשהכל זורם ביציבות במתכונת 
 המוכרת, בערכים המוסכמים, ההנהגה מתנהלת כמו קטר על מסילה. כשמציאות

משתנה, מתגלים מתחים חדשים, מתבקש בירור לדרך חדשה מחוץ למסילה הקיימת. 
במקום הזה חייבים להתכנס ולספר סיפור חדש. על רקע סיפור יציאת מצרים, עם בירור 
השאלה מה נשתנה, מוצבת על שולחן הסדר זיקה ישירה בין חירותו של אדם לבין 

יבו. לנוכח השינוי, בן החורין מבקש המודעות הנדרשת לו לכל מה שהולך ומשתנה סב
  לשלוט במצבו ובזהותו, להצליח לא להיסחף בבלי דעת וללא שליטה בזרמי השינוי.

, לאחר כינון ממשלת נתניהו, הגעתי כמפקד 2009כיצד, אם כן, ראוי להשתנות? באביב 
 המכללה לביטחון לאומי לביקור לימודים בוושינגטון. היו אלה שבועות ראשונים של

ממשל הנשיא אובמה. בסקירה שנתן גנרל אמריקני לקבוצת הקצינים הישראלים שהיו 
עימי אמר: "הכל הולך ומשתנה. מדיניות הממשל ביחסו למזרח התיכון משתנה, גם 
יהדות ארה"ב משתנה. אנו נכתיב פתרון ואתם תיאלצו להסתגל לשינוי". בסיום דבריו 

סברתי: "החנוכייה מסמלת עבורנו את הענקתי לו חנוכיית כסף שהבאתי מהארץ וה
המאבק שניהלו המכבים כנגד השינוי ההלניסטי הגלובלי. בכל שנה בחנוכה אנו 
מנחילים את מורשת המאבק, בתקווה שנמשיך לעמוד ולהתמודד מול כוחות שינוי בלתי 

 רצויים".



הוסיף יהודה עמיחי, בשיר ידוע, מספר על אביו שהנחיל לו בצוואה את עשרת הדיברות ו
עשר: השתנה, תשתנה". -עשר: לא תשתנה. הדיבר השנים-עוד שניים: "הדיבר האחד

כנראה שכדי להצליח לא להשתנות צריכים לדעת היכן ובמה כן להשתנות. את האיזון 
היכולת להסתגל  -בין שני הציוויים המנוגדים צריך אדם בן חורין לברר מדי יום מחדש. אי

לשינויים נדרשים עלולה להוביל אדם, ארגונים וגם מדינה עד כדי התפרקות. זה מבחנה 
של מנהיגות ביכולת לנווט את ההשתנות הנדרשת באורח המשמר נאמנות לחזון 
המורשת, תוך גילומו בצורות פעולה מתחדשות. זהו בימים אלה האתגר המרכזי למפעל 

  הציוני ולמדינת ישראל.

במצווה "והגדת לבנך" מונח פוטנציאל המתח המתהווה במשפחה, בין האב המופקד על 
הנחלת מורשתו לבין הדור הצעיר הפתוח אל האופק החדש. במפגש הטעון הזה, בעימות 
בין זהות האב לזהות הבן, מתבקש משהו משמעותי פי כמה מעצם הנחלת סיפור העבר. 

ולחן הסדר, מתהווה הבירור המחודש מתוך המפגש, במציאות המשפחתית סביב לש
דורי, על רקע סיפור הגאולה הקדום, -תו הנוכחת של הסיפור. במפגש הביןלמשמעו

  נוצרים התנאים המאפשרים את בירור העומק בשאלה "מה השתנה?"

חיבור חדשה למול הכורח המתמיד בהסתגלות נכונה לאתגרי שינוי והשתנות, נקודת 
ית היא בשורת גאולה. התהליך הזה לא רק זקוק ביסודו דור-בזיקת שיבה הדדית בין

 הוא גם מכונן את משמעותה. -להתכנסות המשפחה 

 

 

 .19.4.2019-ב ישראל היום ב םמאמר התפרסה

 

 

סאדאת למחקרים -*אלוף )מיל'( גרשון הכהן הוא עמית מחקר בכיר במרכז בגין
על חיילים בקרבות מול אסטרטגיים. שירת בצה"ל במשך ארבעים ושתיים שנים. פיקד 

 מצרים וסוריה. לשעבר מפקד גיס ומפקד המכללות הצבאיות.

 


