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כתיבה ממזגת  )26 נקודות(  .4
לקראת השתתפותך בקורס מדריכים מובילים מטעם תנועת הנוער התבקשת לכתוב סקירה בנושא   

 מנהיגות. 
בסקירתך הגדר את המושג "כריזמה", והצג את הסכנות לחברה הטמונות במנהיגות כריזמטית. הסתמך 

על שלושת הטקסטים.
הקפד על דרכי מסירה מקובלות ועל אזכור מקורות המידע בגוף הסקירה ובסופה )ביבליוגרפיה(.  

אחוזיםפירוטתבחינים
א.   תוכן 

המידע —
תמציתיות,   

דיוק 
ועודפות — 

 9 — 100%  
נק'

המידע הרלוונטי לסקירה — פחות מ־70 מילים אפס!  להקפיד על 1. 
אזכור שמות 

הכותבים הערה: רעיון מאחד בסקירה יכול לבוא בראש הפסקה שעוסקת בו או יכול 
להיות שזור בין דברי הכותבים באמצעות שימוש בפועלי הבעה ובמילות קישור.

20%הגדרת המושג "כריזמה" והסכנות לחברה במנהיגות כרזימטית. 10%*2 פריטים

פריט חובה — ההגדרה מורכבת משני פריטים

מעין מנלה: "מתנת חסד", קסם אישי יוצא דופן, היכולת לסחוף ולמשוך   •
אנשים )שורות 16-15(. 

מרדכי רוטנברג: אדם בעל כריזמה הוא אדם יצירתי בעל שאר רוח שאינו   •
נגרר אחרי הרוב. אדם המקרין אנרגייה לסביבתו בכוח האינטליגנצייה 

הרגשית שלו )שורות 12-10(.
תכונה מגית, על־טבעית ועל אנושית, המבדילה את בעל התכונה מזולתו.   

תכונה מולדת, תכונה של מנהיג )שורות 18-16(. אדם בעל כריזמה רק אם 
האנשים בסביבתו של האדם הזה שהם הקרובים ביותר אליו או המשפיעים 

ביותר עליו יכולים לאפיין אותו בתכונה זו )שורות 25-23(

הצגת שלוש סכנות לחברה הטמונות במנהיגות כריזמטית הן מן הרעיונות המאחדים הן מן
הרעיונות המייחדים: לכל סכנה 20% * 3 סכנות

60%

סכנות מן הרעיונות המאחדים:

קלעי ורוטנברג: דרישה ל"ציות עיוור": המנהיג הנרקיסיסט דורש "ציות   •
עיוור". )טקסט 1, שורה 23(

האם חובה לציית לו "ציות עיוור" בשל תכונותיו הכריזמטיות? )טקסט 3,   
שורות 32-31( / דברים אלה הם איסור לציית "ציות עיוור" לאדם הכופה 

את רצונו על הזולת. )שורות 35-34(
קלעי ורוטנברג: חריגות מוסריות: המנהיג הנרקיסיסט נוטה שלא לייחס   •

חשיבות לאיסרים  מוסריים. )טקסט 1, שורה 25(
לאדם המאופיין בכריזמטיות אורבות סכנות הנובעות מחריגות מוסריות   

שלו עצמו, ויש לחריגות אלה השפעה על סביבתו החברתית. )טקסט 3, 
שורות 6-5(

קלעי ומנלה: פועל למען עצמו: נרקיסיסט הוא אדם המאוהב בעצמו, המנהיג   •
הנרקיסיסט הוא בעל חשיבות עצמית גדולה. יש לו תחושות וציפיות בלתי 

הגיוניות של "מגיע לי". )טקסט 1, שורות 22-21( / הוא נוטה לזקוף לזכותו 
הצלחות ולהאשים אחרים בכישלונות. )שורה 26( / הם מנסים להשתיק 

את מי שמביעים עמדות הסותרות את עמדותיהם או מעיזים למתוח עליהם 
ביקורת. )שורות 28-27(

מנהיגים כאלה הם כוחניים וחסרי אמפתיה כלפי אחרים, ה מרוכזים בעצמם.   
)טקסט 2, שורה 22(

יש לציין 
לפחות סכנה 

אחת מן 
הרעיונות 

המאחדים!
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אחוזיםפירוטתבחינים
על הנבחן להציג לפחות שלושה רעיונות מייחדים — סכנה אחת מכל טקסט: 

אלעד קלעי: מנהיג כריזמטי־נרקיסיסט אינו מסוגל לקבל לקבל ביקורת.   •
)שורה 23( / מנהיג כריזמטי־נרקיסיסט מגיב בכעס ובהתקפות אישיות 

על מי שלדעתו מאיים עליו. )שורה 24( / מנהיג כריזמטי־נרקיסיסט מקיף 
את עצמו באנשים שתמיד מסכימים עימו. )שורה 27( / מנהיג כריזמטי־

נרקיסיסט מנסה להשתיק את מי שמביע עמדות הסותרות את עמדותיו או 
מעז למתוח עליו ביקורת. )שורות 28-27(

מעין מנלה: מנהיג כריזמטי־נרקיסיסט הוא כוחני וחסר אמפתיה כלפי   •
אחרים )שורה 22( / מנהיג כריזמטי־נרקיסיסט יוצר אווירה של תחרות בין 

בני אדם. )שורות 23-22(
מנהיג כריזמטי־נרקיסיסט מוליך שולל את מונהגיו באמצעות מקסמי שווא.   

)שורות 23-23(

מרדכי רוטנברג: הכוח שהציבור נותן לדמות כריזמטית שהוא מכתיר   •
למנהיג, טומן בחובו סכנות לחופש המחשבה. )שורות 37-36(

רלוונטיות:
כל המידע הכתוב רלוונטי לדרישות המטלה )מהימן ומדויק(.  .2

מידע המשויך לרכיב תוכן מסוים צריך להיות רלוונטי לאותו רכיב.  .3
הושמט מידע לא רלוונטי,  .4

הכותב נמנע מחזרות מיותרות.  .5

20%

100%סה"כ


