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 תנורו של עכנאי 
כדילמה קיומית-ארגונית

שי בן-טל

תמונה שהיא ספק חלום ספק דמיון חוזרת ועולה בראשי. קירות הבית קורסים על היושבים בו 
ומכל עבר מתוך האבק חוזרת עולה ומהדהדת המילה כבוד... הבית נפל על קרבות של כבוד. 
הבית נפל על כך שלא שמרו כבוד בין יושבי הבית. אני מבצע זום קרוב יותר על התמונה הזו 
ומוצא שקירות הבית שהחלו לקרוס עצרו את מהלכם כמו בסרט שנתקע, והם עומדים ותלויים 
במאזן אימה מאיים שתלוי ועומד לנצח כשיעור מהעבר, כלקח ואזהרה תמידית לעתיד ולהווה. 
אותה תמונה מלווה אותי ואינה עוזבת אותי, כנביא בשער, כמיסיונר המחפש אוזניים למכור להן 
את מרכולתו, אני נע ונד בארץ וממלמל את תפילתי. רק אם נדע לנהוג ולהלך בכבוד עם עברנו... 
רק אם נדע לנהוג כבוד בזולתנו... רק אם נדע לחדש, להתחדש ולהתקדש... רק אז לא תשובר 
שרשרת של דורות רבים שאליה אנו קשורים. בצמתים רבים אני פוגש עוד ועוד אנשים נביאי 
זעם, נחמה, התחדשות, חיבור וחיבוק, אשר גם הם שותפים לאותו מסע. המסע לריהוט ערכי 
יום העצמאות  וחינוכי של הבית הלאומי שיצר, חידש וקידש לעצמו העם היהודי. בערבו של 

ה-65 למדינת ישראל אני מבין שתמונה זו מבחינתי יוצאת וחוזרת לסיפור “תנורו של עכנאי”.  
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דומה כי אין טקסט תלמודי כתנורו של עכנאי, אשר משמש לכל קבוצה ולכל הוגה שעסק 
בו להוכיח שנקודת המוצא שלו היא הצודקת. הדגים והוכיח זאת בצורה משכנעת דניאל סטטמן 

במאמרו “אוטונומיה וסמכות בתנורו של עכנאי”.1 
כשאני קורא את תנורו של עכנאי אני מוקסם מן הדילמות שעולות בסיפור, מן הפתרונות 
המוצעים בו ומשפע הסמלים אשר משובצים בו. אני סבור ששפע זה הוא המאפשר לכל אחד 
למצוא את עצמו ואת השקפת עולמו בתוך הסיפור. אני מבקש בשורות אלה לנסות לעיין בסיפור 
תנורו של עכנאי דרך תיאוריה הלקוחה מעולם הייעוץ הארגוני, על בסיס התיאוריה של ארבעת 

סגנונות המנהיגות של יצחק אדיג’ס. 
אחד הדברים הקובעים את אופן הבנתו של סיפור ואת היחס אל כל סיפור הוא היכן בוחרים 
לזכור  חשוב  עכנאי  של  תנורו  של  בהקשרו  אותו.  קוראים  קודם  ידע  איזה  ועם  בו,  להתחיל 
שגיבורי הסיפור שלנו מופיעים כקבוצה אחת בפרקי אבות,2 תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי. ריב”ז 
כזכור יצא מירושלים הנצורה ערב החורבן בתוך ארון מתים ויסד את אסכולת יבנה וחכמיה בסוף 
שרשרת הקבלה והמסירה. שרשרת מוכרת זו שפותחת במילים “משה קיבל תורה מסיני ומסרה 

ליהושע”,3 ובהמשך מסופר על הזוגות אשר קיבלו תורה ומסרוה, עד שבסוף אנו קוראים כך:

רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהילל ומשמאי הוא היה אומר אם עשית תורתך הרבה אל 
תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת: חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו 
הן: ר’ אליעזר בן הורקנוס, ר’ יהושע בן חנניה, ר’ יוסי הכהן, ר’ שמעון בן נתנאל 
ור’ אלעזר בן ערך: הוא היה מונה שבחן, אליעזר בן הורקנוס בור סוד שאינו מאבד 
טיפה, יהושע בן חנניה אשרי יולדתו, יוסי הכהן חסיד, שמעון בן נתנאל ירא חטא, 
אלעזר בן ערך מעיין המתגבר: הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים 
ור’ אליעזר בן הורקנוס בכף שניה מכריע את כולם: אבא שאול אומ’ משמו אם יהיו 
כל חכמי ישר’ בכף מאזנים ור’ אליעזר בן הורקנוס אף עמהם ור’ אלעזר בן ערך בכף 

שניה מכריע את כול.4

מקטע זה עולה כי הוויכוח על החכם האידיאלי נע בין שני אבות טיפוס קלסיים – רבי אליעזר בן 
הורקונוס ה”בור סוד שאינו מאבד טיפה” ובין רבי אלעזר ה”מעיין המתגבר”. מעיון חטוף בשרשרת 
הקבלה והמסירה שמתוארת בפרקי אבות אנו למדים עד כמה האחיזה בתורה ובידע הם כוח – 
כוח העובר בין יחידים או מזוג לזוג, ונשמר בחוג יודעי ח”נ עד חורבן הבית. חורבן הבית בשנת 
שבעים לספירה שינה את כללי המשחק.5 רמז לעובדה שבעת זו יש להחיות את היהדות ולהוליד 

דני סטטמן, "אוטונומיה וסמכות ב'תנורו של עכנאי'", מחקרי משפט, כד, 2 )תשס"ט(, עמ' 639–662.  1
אבות ב, ט.  2

מעניין לשים לב שהכוהנים, אשר על פי תורתנו הקדושה הם אלה שקיבלו, הקריאו והעבירו את התורה בשרשרת הקבלה   3
והמסירה של חז"ל, נמחקו כלא היו. 

אבות ב, ח.   4
אסף ענברי, במאמרו "תקופת האבן" )מוסף הארץ, 29.9.2000(, מעלה את הטענה שכללי המשחק החלו להשתנות עוד   5
הרבה קודם, ובית המקדש עצר את היהדות מלהתפתח בכיוון שאליו שאפה – יהדות של מלל ולא של קורבנות. הוא טוען 

בצורה משכנעת למדי שטיטוס שחרר את היהדות מעול בית המקדש ועשה עמה חסד.

שער שלישי - יצירה ומדרש - שי בן-טל



87בין השמשות  בין השמשות   שער שלישי - יצירה ומדרש - שי בן-טל

יוצא מירושלים רגע לפני החורבן בארון מתים. אז הוא  משהו חדש אנו לומדים מכך שריב”ז 
מקבל מהרומאים את האפשרות להציל את היהדות ביבנה. ריב”ז מבין שלאחר החורבן אסור 
לשמור את התורה כנחלתם של מעטים ויש להפיץ אותה וללמד אותה לעוד ועוד תלמידים.6 את 
התורה, שעד כה עברה בין יחידים ובין זוגות, הוא מעביר לחמישה תלמידים. עכשיו, משחרב בית 
המקדש, יש להוריד את התורה מן השמים המרוחקים אל בני האדם, היא שלהם. עכשיו התורה 
היא התגלות האל על פני האדמה, לא מקדש, ולא קורבנות, ולא מעשי הכוהנים. יש לשבור את 
המחיצות. עכשיו ריח של שינוי עומד באוויר ועל פני האדמה נשארו רק העם ותורתו. תנורו של 

עכנאי, מבחינה כרונולוגית, מוצא אותנו בשלב הגורלי הזה בחיי האומה היהודית. 
בשלב זה עומד ותלוי בין החכמים ויכוח מר, מה הגישה העדיפה, האם גישת “בור הסוד 
דבר  מסר  לא  שמעולם  בכך  התגאה  אשר  אליעזר,  רבי  של  משנתו  לפי  טיפה”,  מאבד  שאינו 
או  הלאה.  ומסירתה  המסורת  שימור   – הוא  כן  כשמו  הסוד  בור  כלומר  מרבותיו.  שמע  שלא 
גישת “המעיין המתגבר”, לפי משנתו של אלעזר בן ערך, “המעיין המתגבר”, האוסף את הפרטים 
והנתונים אך מוציא מקרבו תוצר אחר אשר שונה מהרכיבים שהוכנסו בו, כמהותו של המעיין 
המתגבר. תנורו של עכנאי מספר לנו על דילמה והתמודדות בארגון לגבי השיטה המתאימה לקבל 
החלטות במצב של שינוי פרדיגמה.7 כיצד תשרוד היהדות? כ”בור סוד” או כ”מעיין המתגבר”?8 זו 

השאלה הגורלית שעל הפרק, ולא השאלה האם מטמא או מטהר הוא התנור.
הסיפור עוסק בשאלה נוספת: מה עושים כאשר אין מגיעים לידי הסכמה? כיצד ממשיכים 
בו, אני מבקש להביט  ואת הפתרון המוצע  יותר את תנורו של עכנאי  הלאה? כדי להבין טוב 
בתורת “ארבעת סגנונות הניהול” שאותה ניסח והציג יצחק אדיג’ס,9 וממנה לחזור אל הסיפור 

התלמודי. 
כבסיס לתורתו, אדיג’ס מציג בפנינו ארבע אבות טיפוס אשר קיימים בכל מנהל ובכל אדם. 
אך לכל אדם יש גם נטייה ברורה לאחד מן הכיוונים שהוא מציג בפנינו. להלן הגדרותיו לארבעת 

סגנונות הניהול:

מחקרים חדשים על אגדות התלמוד מצביעים על כך שהמושג "מעיין המתגבר" מצביע גם על הנכונות להפיץ את הידע,   6
אל מול "בור הסוד", אשר מטרתו ושאיפתו היא לשמר את הידע בידי מעטים. 

פרדיגמה היא שם כולל לצורת חשיבה, דפוס פעולה ומכלול של תפיסות, אשר לפיהם פועל הארגון. הפרדיגמה באה   7
"קו בר לב" הוא סוג  נתונה. לדוגמה, הציונות היא סוג של פרדיגמה לבעיה היהודית במאה ה-19;  לתת מענה לבעיה 
של פרדיגמה להגנה על מרחבי סיני; בית המקדש ועבודת הקורבנות הם סוג של פרדיגמה הבאה לתת מענה לעבודה 
הזרה ולתרום לניצחון המונותיאיזם. מפעל, ארגון וחברה עובדים לפי פרדיגמות. לפרדיגמה יש משך חיים קצוב. שינוי 

הפרדיגמה בזמן הוא תנאי הכרחי לשימור האידיאל של החברה.
 – בין בית הלל  ובעיקר  גם  "הפרדס של עקיבא", תולה את המחלוקת כמחלוקת שהיא  יוכי ברנדס, בספרה רב המכר   8

המייצגים את שיטת המעיין המתגבר, ובית שמאי – ה"בור סוד שאינו מאבד טיפה". 
1937( הוא מומחה עולמי לניהול ולהתנהגות ארגונית ובעל מתודולוגיית ניהול  22 באוקטובר  ד"ר יצחק אדיג'ס )נולד:   9
אדיג'ס  לכת.  מרחיקי  שינויים  ידי  על  וממשלות  עסקיים  ארגונים  ביצועי  בשיפור  מתמקדת  שיטתו  שמו.  על  הקרויה 
ל-26  שתורגמו  ספרים  שבעה  כתב  הוא  העולם.  ברחבי  שונות  ולממשלות  בינלאומיים  לארגונים  אלו  בתחומים  ייעץ 
שפות, ועבודתו הוזכרה במספר כתבי עת כלכליים חשובים בארצות הברית. בארבעים השנים האחרונות הוא עובד עם 
אחדים מהארגונים הגדולים בעולם, ומייעץ לממשלות רבות, כגון שוודיה, יוון וברזיל. כיום הוא מתגורר בסנטה ברברה 

בקליפורניה, וממשיך להרצות ולכתוב על תורתו. הוא מגיע לביקורים בישראל במסגרת מכון אדיג'ס ישראל.
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היצרן )P( זאב בודד הממוקד בשאלות של תפוקה ויעילות. מבחינתו הארגון נוסד 
לייצר מוצרים וזה מבחן ההצלחה והכישלון שלו. 

היטב  בהם  שולט  הוא  הארגון.  חזות  הם  והחוקים  הנהלים  מבחינתו   )A( המנהלן 
ושונא לתפקד בסביבה משתנה. 

היזם )E( יש המכנים אותו “מדליק המדורות”. הוא שופע רעיונות והכאן והעכשיו 
נולדה,  לא  הבאה שעוד  המציאות  את  רואה  תמיד  הוא  אותו.  מעניינים  לא ממש 
וכאשר הרעיונות שלו קורמים עור וגידים הוא משתעמם ועובר ליוזמה הבאה שלו. 

המתכלל )I( מבחינתו מרקם היחסים בין חברי הארגון הוא העיקר. הוא מנסה לגשר 
ולפשר ולדאוג שתהיה רוח טובה בין חברי הצוות השונים. 

אדיג’ס מצביע על כך שתכונות היצרן עומדות בסתירה לתכונות המתכלל, וכמו כן תכונות היזם 
עומדות בסתירה לתכונות המנהלן. לכן אין מנהל מושלם שיש לו את כל התכונות הללו הנדרשות 

להנהגת ארגון. 
הפתרון הוא לבנות צוות ניהולי, אשר חייבים להיות בו ארבעת סוגי הניהול שהוגדרו. לצורך 
העניין, בתנורו של עכנאי בור הסוד הוא המנהלן, והמעיין המתגבר הוא היזם. אדיג’ס עונה לנו 
על השאלה החשובה ביותר והיא: מה הוא סגנון המנהיגות אשר נדרש בכל שלב משלבי הארגון. 
שהרי לכל פרדיגמה יש אורך חיים נתון, ואם לא נדע להחיות אותה ולחדש אותה הארגון/ העם/ 

הרעיון/ יעלמו מן העולם. 
נחזור אל סיפור תנורו של עכנאי. אני משתעשע במחשבה שרבן גמליאל מזמין את יצחק 
אדיג’ס לתת ייעוץ ומשער מה תהיה הדיאגנוזה שלו. הוא ודאי יסנן בין שיניו ש”קראו לו מאוחר 
מדי וכעת הם זקוקים לנס”, ויטען שהיהדות נמצאת בזמן שבו היא נאלצת לשנות את הפרדיגמה 

כדי לשרוד, ולכן יש להפיץ את הידע ולחלק אותו בין חברי הארגון.
בנקודה זו בסיפורינו ובחיי האומה היהודית, רבי אליעזר בן הורקנוס מייצג את סגנון הישן 
– המנהלן,  בור סוד שאינו מאבד טיפה  העיקרון של  בארגון.  הדברים  והמסורתי שבו התקבלו 
נהגו בעבר. המנהיגים ה”טובים” של התנ”ך,  נתונה, את האופן שבו  דילמה  יעדיף תמיד, בכל 
מבחינה תיאולוגית ומדינית, הם כצינור להעברת המסר האלוהי. בלי אות ואישור מהשמים לא 
ניתן לקבל שום החלטה. החכמים, אשר רבי יהושע הוא דוברם אך דרכו של רבי אלעזר היא 
יצחק  של  בשפתו  היזם   – המתגבר  המעיין  של  דרכו  היא  החדשה,  הדרך  את  מייצגים  דרכם, 
אדיג’ס. לא לשווא מבקש רבי אליעזר להחזיר את אמת המים לאחור. תורה נמשלה למים והוא 
לא  הוא  מכיר.  הוא  שאותו  הסוד”  מ”בור  והישנה”  ה”טובה  התורה  לימי  אחורה  לחזור  מבקש 
מוכן להתפשר, ובלהט הוויכוח הוא מוכן להחריב את הבית ובלבד שישתכנעו החכמים בצדקת 
תשובתו. אך זה אינו רלוונטי, וגם פסיקת בת הקול אינה מזיזה את החכמים מעמדתם. החכמים 
מלמדים אותנו שצדק הוא לא עניין אבסולוטי, אלא הוא תלוי הקשר, זמן ומשמעות. כך גם מלמד 
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אותנו אדיג’ס בתורתו. אין צדק מוחלט, והחוכמה האמיתית היא לדעת איזה סגנון ניהולי שולט 
יש להפעיל באיזה מצב.10 

זמן ה”מעין המתגבר” הגיע. “לא בשמים היא... אין אנו משגיחים בבת קול... אחרי רבים 
להטות”. מהפכה של ממש. האם זו סופה של היהדות הסמכותית? כלל וכלל לא! היזם זמנו קצר, 
והמנהלן או המתכלל יחזרו לשלוט. בסופו של דבר דת היא הרי סמכותית והיררכית במהותה, 

ואמורה לשמור על החיבור בין כל המאמינים, וזהו תפקידו של המתכלל. 
את סיפור תנורו של עכנאי כדילמה בייעוץ ארגוני העברתי במפעלים רבים לדרגים שונים 
של עובדי ייצור. כששאלתי אותם האם חייבים היו לסלק את רבי אליעזר מהארגון השיבו על פי 
רוב שנכון נהגו החכמים. מבחינת הארגון יש פה מחלוקת שאינה ניתנת לגישור. רבי אליעזר אינו 
מסוגל לקבל את העובדה שהשתנו דרכי הניהול בארגון, שיש אחרים הסוברים אחרת ממנו, והוא 

מוכן להחריב את הארגון למען תתקבל דרכו. 
במצב שכזה לא ניתן לעבוד כצוות. במצב שכזה צריך לחתוך ולקבל החלטות קשות. לא 
לשווא, בהמשכו של הסיפור, אומר רבן גמליאל אל הים הזועף: “ריבונו של עולם, גלוי וידוע 
מחלוקות  ירבו  שלא  לכבודך,  אלא  עשיתי,  אבא  בית  לכבוד  ולא  עשיתי,  לכבודי  שלא  לפניך 

בישראל”. ומסיים הכתוב: “נח הים מזעפו”.
גם תורתו של אדיג’ס, מלמדים אותנו שהאמת אינה אמת משמים  תנורו של עכנאי, כמו 
מוחלטת אלא תלויה בנסיבות. דווקא היום, כאשר דומה שמלחמה רבתית מתנהלת על דמותה 
של היהדות בארצנו, חשוב לזכור שכל אמת מונחת לצד אמיתות נוספות. משום כך יש מקום 
ליותר ענווה, יותר פתיחות ויותר נכונות לקבל את השונה )כמובן תוך הצבת גבולות(, וזו הדרך 

להמשך קיומו של העם היהודי ולקיום נצח וצמיחה של כל ארגון. 

שרטוט זה ממחיש מה הוא סגנון המנהיגות הנדרש והמומלץ על פי אדיג’ס בכל שלב בחיי הארגון
)הציר האנכי מייצג מידת יעילות והציר האופקי מייצג זמן (. 

ראו הדיאגרמה: התאמת סגנון המנהיגות למצב הארגון שבסוף המאמר.   10


