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בית ספר לראשי ערים
יואל תמנליס
בספטמבר  1990התפרסמה על שער
השבועון טיים כותרת ענק ”אני אוהב את
ניו-יורק“ .אבל תמונת המצב שנלוותה אליה
היתה קשה .בשורה התחתונה נמסר ש59 -
אחוזים מתושבי ניו-יורק אמרו שהיו עוזבים
את העיר אילו רק יכלו.
ארבע שנים אחרי פרסום הכתבה נבחר
רודולף ג‘וליאני לראש-עיריית ניו-יורק .הוא
התמודד בהצלחה רבה עם האתגרים הקשים
שניצבו בפניו .עד מהרה נתגלה כמנהיג
כריזמטי שיודע לקחת אחריות ,שואף
למצויינות ,משרה ביטחון ומוטיבציה ,נאמן
לעקרונותיו ,ובעיקר בעל יכולת גבוהה לקבל
את ההחלטות הנכונות בזמן הנכון .כל אלה
הפכו אותו לאחד מראשי העיר המוצלחים
ביותר בכל הזמנים.
עם סיום כהונתו פרסם ג‘וליאני ספר מרתק
בשם ”מנהיגות“ בו באים לידי ביטוי תפיסותיו
הייחודיות לניהול וגישתו האנושית לחיים.
בנספח א‘ לספר מציג ג‘וליאני מעין טבלת
הישגים ”לפני ואחרי“ .באמצעות עובדות
ומספרים משווה ג‘וליאני את מצבה של
העיר בזמן כניסתו לתפקיד ובשעת סיום
כהונתו .כך הוא מוכיח עשייה ,שיפור ,שגשוג
והצלחה בתחומים רבים ,כמו :ביטחון הציבור,
פיתוח כלכלי ,מדיניות חברתית ,חינוך ,ענייני
תרבות ,שירותים לילדים ,מסים ,איכות חיים,
נכסים עירוניים ועוד .לו היה עושה זאת

עצות לראשי-ערים” :הקיפו את עצמכם
גם ראש העיר היוצא שלנו ,משה ספקטור,
באנשים טובים“” ,גבשו לעצמכם אמונות
ומוסיף עוד כמה פרמטרים כמו :הקמת מבני
ושדרו אותן“” ,הבטיחו פחות וספקו יותר“,
ציבור ,פיתוח תשתיות ,הקמת אזורי מסחר
”הציגו דוגמה אישית“” ,נאמנות היא תכונה
ותחזוקת פארקים ,קרוב לוודאי שלמרות
הכרחית“” ,קיימת
חילוקי הדעות
ח ש י ב ו ת
הקשים היינו
עליונה להכנה
מגלים ,כי הוא
המוקדמת“,
היה ראש עיר
”לחשוב עכשיו
לגמרי לא רע.
ולהחליט אחר-
ג‘וליאני מפרט
כך“” ,תבטיחו
את הדרכים ואת
כשאתם
רק
”האני מאמין“
זו
בטוחים“.
שלו שהביאו
תורתו של האיש
לתוצאות .כחלק
על רגל אחת.
מתפיסתו הוא
באחד הפרקים
מכנס כל בוקר
בספר מתמקד
צוות.
ישיבת
ג‘וליאני בנושא
אנשים באים
אקטואלי עבורנו
כדי
לישיבה
בימים אלה –
מידע
לקבל
כיצד לארגן את
ולשתף במידע
חילופי השלטון
שיהיה שימושי רודולף גוליאני לשעבר ראש עיריית ניו יורק
בעירייה .ג‘וליאני
לכל הקבוצה.
משדר לאנשיו שיש לצפות להתמודדות
זו לדעתו ,טכניקה חשובה התובעת אחריות
עם בעיות ,והוא מזהיר אותם ,כי ההימנעות
כוללת והכרח לתת דין וחשבון על-ידי כל
מהזכרת בעיות ,או מה שחמור מכך – טיוחן,
אחד מהמשתתפים” .כל אחד אחראי כל הזמן“,
אינם באים בחשבון.
טוען ג‘וליאני ,ועל-כן קיימת חובה לתת
הסברים שוטפים ותדירים על הביצועים.
חלק ניכר מהיכולת להניע אנשים לעשות
מה שהם צריכים לעשות ,אומר ג‘וליאני,
בחלקו השני של הספר ניתן למצוא צרור

מותנה במה שהם מבינים כשהם מסתכלים
בכם ומקשיבים לכם .הם צריכים לראות לנגד
עיניהם מישהו חזק יותר מהם ,אבל גם אנושי.
זה לדעתי סוד ההצלחה של ג‘וליאני.
לפי מצעי הבחירות שפורסמו בידי
המועמדים לראשות העיר והרשימות השונות
למועצת העיר ,הרי שדברים רבים במודיעין
של שנת  2008טעונים שינוי .לפעמים
נדמה ,כי העיר הגדולה הזו המצויה בתהליך
התהוות אין סופי ,לא ניתנת לשליטה .עכשיו,
לאחר הבחירות ,התושבים ידרשו לראות את
השיפור ולקיים הבטחות ותוכניות ,ולא רק
לשמוע עליהן .ג‘וליאני מעיד על עצמו ,כי
הוא החליט ,בזמנו ,ללמוד כל מה שניתן
ללמוד על הנעשה בעיריית ניו-יורק .לרוע
המזל לא היה קורס אקדמי שמלמד כיצד
להיות ראש-עיר ,אפילו ספר לא היה לו.
מנהיגות אינה נוצרת כך סתם .מנהיגות
אפשר ללמד ,אפשר ללמוד ואפשר לפתח.
כותב שורות אלה ממליץ ,לראש העיר
הנבחר ,לקרוא היטב את הספר המאלף הזה,
ואם הוא כבר קרא ,אז לעשות זאת בשנית,
ולהפנים את עיקרי תורתו של ג‘וליאני .כדי
להבטיח כניסה חלקה לתפקיד וברגל ימין,
חשוב שביבס יחשוב על ההשלכות של
עירייה גרועה על חיי העיר ,לעומת ההשלכות
של עירייה טובה על חיי העיר והתושבים.
ניתן להפיק מהספר תועלת עצומה .מודיעין
תצא נשכרת מכך .גם אנחנו.

טאי צ‘י במודיעין
מדי שבוע בשעות הבוקר בגן ציבורי
במרכז מודיעין נפגשת קבוצה קטנה של
אנשים לאימון טאי צ‘י .אחרי תרגילי חימום
קלים ,מדריך הקבוצה לוקח נשימה
עמוקה ואיטית ,נושף ,כורע
על רגלו הימנית ,ומתחיל
את סדרי תנועות
הטאי צ‘י .הקבוצה
אחריו
מבצעת
את התרגילים
בתנועות
א י ט י ו ת
וזורמות.
המאפיין
המרכזי של
הקבוצה -
הוא מחלת
פרקינסון.
מ ח ל ת
הפרקינסון
הינה מחלה
נוירולוגית
פרוגרסיבית
המתפתחת כאשר
מסיבה לא ברורה,
המייצרים
התאים
דופאמין מתחילים לגווע טרם
עיתם .דופאמין הינו מחבר כימי-
נוירולוגי ,המחבר בין המוח לשרירים
בגוף .הסימפטומים העיקריים הם חוסר
גמישות ,רעד בגפיים ,חוסר שיווי משקל,
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עמידה שפופה ,הליכה לא יציבה והתכווצויות
שרירים .הסימפטומים הולכים ומחמירים עם
הזמן עם התקדמות המחלה,
ולבסוף מתישים
את נושא

המחלה
לגמרי .מחקרים
רחבים ומעמיקים נעשים
במעבדות בכל העולם בכדי למצוא תרופה

למחלה ,אך כיום אין למחלת הפרקינסון
מענה.
מדריך הקבוצה ,דניאל לוני )בחזית
התמונה( ,מכיר היטב את הסימפטומים של
מחלת הפרקינסון ,הוא עצמו לוקה בהם כבר
מעל תשע שנים .דניאל ,בעל ניסיון של חמש
עשרה שנים בתחום טאי צ‘י .הוא יודע היטב
את חשיבות תרגילי הטאי צ‘י לשמירת
איכות חייהם היום יומית של חולי פרקינסון.
הטאי-צ‘י היא אומנות לחימה פנימית
העושה שימוש במוח בכדי לשלוט בתנועות
הגוף .היא עוזרת לפיתוח המודעות הגופנית
ולשילוב כל איבר כחלק מהגוף השלם.
הטאי-צ‘י עושה שימוש גם בדימוי ויזואלי
בכדי לחזק את הקשר בין המוח לגוף,
כמו גם לסייע בתנועה וקואורדינציה.
ישנם דרכים רבות שהטאי-צ‘י יכול לסייע
לחולי פרקינסון .להלן מספר דוגמאות:
 .1חיזוק שרירים ושיפור שיווי משקל
למניעת נפילות :במהלך האימון התנועה
התמידית של הגוף ,ההפניות ,הכריעות
והעברת משקל מנקודה אחת לאחרת הינם
דרך מצוינת לחזק את שרירי הרגליים ופלג
הגוף התחתון .השימוש בדימוי של איתנות
ההר בטאי צ‘י -האדם הכורע ומעמיק
אחיזתו בקרקע עם כל תנועה ,מסייע בתהליך
ההתחזקות.
 .2שיפור ופיתוח גמישות :מחלת הפרקינסון
גורמת ,בין השאר ,לקשיחות השרירים
ולחוסר גמישות .הטאי-צ‘י היא דרך מצוינת
לפתח את הגמישות ולשחרר את המפרקים.

התנועה המתמדת והמעברים התכופים
מעמידה אחת לאחרת משחררים אזורים
שונים בגוף .כל התנוחות האלו מתבססות
על ההשקפה של אילן המכה שורשים עמוק
באדמה ליציבות ,אך במקביל האילן נותר
גמיש ויכול להתנועע ברוח.
 .3שיפור שטף תנועתי וזרימה :אין זה
מן הנמנע שחולי פרקינסון יקפאו ”ויתקעו“
במהלך תנועותיהם .דומה כי המוח התנתק
לפתע ,והגוף קפא באמצע תנועתו .המוח
משדר לגוף לזוז ,אך הגוף אינו מגיב.
הגברה קלה של קצב התרגול ,כשזה קורה,
והתמקדות בדימוי של זרימת הנהר מאפשרת
זרימה יפה ושווה לכל אורך התרגיל.
פעילות הטאי צ‘י בפארק היא לא רק פיתוח
ושמירת כושר גופני .היא גם משמשת
כמפגש חברתי ,כקבוצת תמיכה ,עוזרת
לחולה להתמודד עם מחלת הפרקינסון
ומעלה את רמת ההנאה מהחיים.
חוג הטאי צ‘י מיועד לחולה פרקינסון ובן/בת
זוג .החוג בחסות עמותת פרקינסון בישראל
וכרוך בתשלום סמלי בלבד .לפרטים נוספים
נא להתקשר לדני  052-8340393או ליאורה
.052-5666159

 מי שלא קוראלא יודע מה קורה

