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מנהיגות
ר ִיבְחַר ה'    הּוא הַָקּדֹוׁש... )במדבר טז, ז( וְָהיָה ָהִאיׁש ֲאֶשׁ

ת
נו

גנ
ל

דמות המנהיג
אפשר לעורר שיחה בקשר לשאלה:

 אילו תכונות וכישורים צריכים להימצא במנהיג?
אם מושג המנהיגות אינו מוכר לילדים, אפשר להשתמש בדוגמאות המוכרות להם: מלך, ראש 

ממשלה, מפקד וכן הלאה... כדאי לדבר על סמכותיות ואומץ מצד אחד, ורגישות ואכפתיות מצד שני.

• אילו עוד מנהיגים אנו מכירים?
אפשר להציע לילדים לחפש מנהיגים ומנהיגות במשפחתם, בסביבת הגן, היישוב והארץ, בעבר 

ובהווה, ואפילו מסיפורי ילדים. גם בסיפורי התורה הילדים יכולים למצוא מנהיגים רבים. ילדים 

שביקרו בכנסת ישראל יכולים לציין שמות מנהיגים שנחשפו להם בביקורם. אפשר גם להיזכר 

בשמות מנהיגים המונצחים ברחובות הסמוכים לגן ובמוסדות ציבור ידועים.

בפרשת  קוראים  אנו  השבת 

ועדתו  קורח  על  קורח 

של  הנהגתם  על  המערערים 

ובניו. הם טוענים  משה, אהרון 

כלפי משה ואהרון שכל ישראל 

ומאשימים  קדושים  כולם 

אותם בהתנשאות על העם. על 

בפרשה  המתעוררת  הבעיה 

פותר  שהקב”ה  הדרך  ועל 

לילדים  לספר  נוכל  אותה 

בהתאם לגילם.

מזמנת  הפרשה  לכך,  מעבר 

המנהיגות,  מושג  על  שיחה 

בנייה  בתהליכי  הנמצא  מושג 

אצל ילדי הגן.
מנהיג: משה רבנומנהיגה: אסתר המלכה
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פרשה על המפה
יוכלו  המצויר  המעמד  גבי  על 

או  המנהיג  את  לצייר  הילדים 

המנהיגים  שיבחרו.  המנהיגה 

התורה,  מסיפורי  להיות  יכולים 

דמויות  רבנית,  או  רב  של  דמות 

מחיי היום־יום ומסיפורי ילדים.

מנהיגות
ר ִיבְחַר ה'    הּוא הַָקּדֹוׁש... )במדבר טז, ז( וְָהיָה ָהִאיׁש ֲאֶשׁ

מנהיגות בגן
 אולי נוכל גם אנחנו להיות מנהיגים? אילו תכונות 

עלינו לפתח לשם כך?
להעלות  נוכל  הזאת  השאלה  באמצעות 

מההווי  חשובים  נושאים  הילדים  למודעות 

היום־יומי בגן ובבית, כמו: קבלת אחריות, מילוי 

פתרונות  על  חשיבה  פעולה,  שיתוף  משימות, 

במצבים חברתיים ועוד.

 מי מנהיג את העולם? מי הוא מלך העולם?
נוכל לענות על כך בהזכרת לשון הברכות 

ה’,  אתה  “ברוך  מכירים:  בוודאי  שהילדים 

א־לוהינו מלך העולם...”.

בחירת משה להנהגת ישראל
  מי בחר במשה ואהרון להנהיג את העם?

מינה  זה  במעמד  הסנה.  במעמד  שוב  להיזכר  כדאי 

כך  ישראל עם אהרון אחיו.  הקב”ה את משה להנהגת 

יבינו הילדים שהבחירה במשה ואהרון היא בחירה א־

לוהית ולא אנושית.

כלל  בדרך  מי  הילדים  את  לשאול  אפשר  מכן  לאחר 

בוחר מנהיגים. אם הילדים אמרו שראש הממשלה הוא 

מנהיג – נבדוק מי בוחר אותו, וכן לגבי שאר המנהיגים 

שהוזכרו. באופן זה יבינו הילדים שחוץ ממשה, מנהיגים 

מתמנים בדרך כלל בבחירה אנושית.

פרשת קרח

פרשת קרח
הורים יקרים!

“ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶשׁר ִיְבַחר ה’ הּוא ַהָקּדֹוׁש...”

 
)במדבר טז, ז(

השבת אנו קוראים בפרשת קורח על קורח ועדתו המערערים על הנהגתם של משה, אהרון ובניו.

הפרשה מזמנת שיחה על מושג המנהיגות, מושג הנמצא עדיין בתהליכי בנייה אצל ילדי הגן. בעיני 

הילדים בגיל הרך, הוריהם ואחיהם הגדולים הם המנהיגים, גם צוות הגן הם בעבורם דמויות מנהיגות.

שוחחנו עם הילדים החמודים על התכונות והכישורים המאפיינים מנהיגים טובים.

ומה עם דור העתיד? גם הילדים שלנו יכולים להיות מנהיגים! חשוב להעלות למודעות הילדים 

תכונות חשובות של מנהיג: קבלת אחריות, מילוי משימות, שיתוף פעולה, חשיבה על פתרונות 

במצבים חברתיים ועוד...

בעיטור ה”מעמד המצויר” ציירו הילדים את המנהיג או המנהיגה שלהם, ובכך באה לידי ביטוי 

הלמידה המשמעותית שלהם. אם נתעניין בציורם של הילדים, הם יוכלו לחלוק איתנו את חוויותיהם 

מהלימוד בגן.

שבת שלום!

מנהיגה: אורית הגננתמנהיג: דוד המלך


