
מעשה המנהיגות כמזמן משמעות

היברידיתיחידה 

, לעשות יותר ולהפוך ליותר, ללמוד יותר, אם מעשיך נותנים השראה לחלום יותר"
"הרי אתה מנהיג

(ב"הנשיא השישי של ארה. אדאמסקווינסיון 'ג)

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות



מבוא למורה

מנהיגות: נושא היחידה

שלאישיבירורדרך,מנהיגיםשלרחבבמגווןמהתבוננותהחלהמנהיגותבנושאעוסקתהיחידה
עשייהעלדגששימתתוך,הנוערמנהיגותשלוהייחודיותהתלמידיםבקרבמנהיגותעלאלמנטים

.שינוימובילתחברתיתלעשייהאותםומעודדתהתלמידיםבחיימשמעותכמזמנתמנהיגותית
.שינויומחוללתשמשפיעהמנהיגותיתהובלהשלאחתפעולהאומעשה:מנהיגותיתעשייה

:או בכיתהדקות בזום45-שיעור מותאם לכל 

?מהי מנהיגות-1שיעור 
?מנהיגות נוערמהי -2שיעור 
.ממנהיגות למעשה של מנהיגות-3שיעור 

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות



פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

:מנהיגותשלשוניםוביטוייםמנהיגות

?כמנהיגאדםמגדירמה?מנהיגמיהו

. גלריית התמונותנציג את 
נבקש מכל אחד מהמשתתפים לבחור את התמונה שמייצגת בעיניו מנהיגות ולהסביר את  1.

.בחירתו
היו רוצים להיפגש ולהסביר  איתונבקש מכל אחד מהמשתתפים לציין שם של מנהיג אחד 2.

.מדוע

?מהי מנהיגות-1שיעור 
הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים

והשתלמויות



123

456



פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

תכונותֵאלו,מנהיגמיהונבין,החברהעלהשפעתםאתונבחןשוניםמנהיגיםלעומקנכיר
?מנהיגיםאנשיםבאותםרואיםכולנוהאם?למנהיגיםדרושות

:מהלך הפעילות
המוצגים בפניו או כל אחד אחר אליו הוא מתחבר מגלריית המנהיגים ה /התלמיד יבחר מנהיג

(.  ניתן להוסיף מנהיגים בפתקים הריקים)
:ה שבחר/עליו לכתוב בעזרת שאלות מנחות קווים לדמות המנהיג

?ה/מי המנהיג•
?ה/מהי התקופה בה הנהיג•
?ה/את מי הנהיג•
?כיצד הצליחה לעשות זאת? מה השינוי שהדמות רצתה לחולל•

.המורה יזמין את התלמידים להציג את הדמויות שבחרו בפני הכיתה

:במליאהלדיוןשאלות
?מה חיבר אתכם לדמות שבחרתם•
?האם יש קווים משותפים לדמויות שנבחרו בכיתה•
?מה הפך אותם למנהיגים מעוררי השראה ומחוללי שינוי•

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות



זה האנשים  , זה לא עניין של כסף"

ואיך שהנהגת  , שאתה עובד איתם

"אותם והובלת אותם לזה

(ובס'גסטיב )

צריךמאליוהמובןגם"
"לפעמיםשייאמר

(מנחם בגין)

שכאשרלמדתיהשניםבמהלך"
משתחררהוא,בדעתונחושאדם

לעשותצריךמהלדעת.מהפחד
"הפחדאתמגרש

(פארקסרוזה )

כל חיי לא עסקתי בהגדרות אלא "
זה נכלל בהגדרה  האם ... עסקתי בעשייה
. אם כן אז אני כן? של פמיניסטית

"מעדיפה ביצועיסטית

(שלום-הרבנית עדינה בר)

לא יכול להיות שחזרנו  . לנו יותרמגיע "
לפה מכל הגלויות כדי לטבוע 
בעיניי זו . באוקיינוסים של הבל ושל זבל

לא להשתלב בתקשורת כדי  . משימה-ה
אלא , לקבל את כל כלליה הקיימים

".לשנות

(מאיר-סיון רהב)

צריך שכל איש ידע ויבין שעליו  
, לעמול ולגלות את אור הנר ברבים

ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את  
"  העולם כולו

(קוקה"הראי)

(בסרטון7:25עד דקה )

https://www.youtube.com/watch?v=LOikHxtWt-I
https://www.youtube.com/watch?v=NghkVJNmMpE
https://www.youtube.com/watch?v=m1vAcjNyJ0U
https://www.youtube.com/watch?v=jEto5flRkns
https://www.youtube.com/watch?v=E2O3dotWcyI
https://www.youtube.com/watch?v=lgxX4q4vplM


הנוער בימינו יעצב דמות האדם  "

"על ידי חיי מופת–בישראל 

(גוריוןבן)

עדאפשריבלתינדמהתמידזה"

"זהאתשעושים

(מנדלהנלסון)

אין לנו נפט ולא , זהבאין לנו מכרות"
,  ישראל ענייה במשאבי טבע. יהלומים

."אבל יש לה ובה פוטנציאל אנושי אדיר

(יצחק רבין)

.  התפקיד שלי זה לבלבל אנשים"

!"אני אוהב את זה

(הרב שרון שלום)

בשפה העברית יחיה  רק "
"ישראל בארצו

(אליעזר בן יהודה)

ידיעלמושגהאחד.חכושלסוגיםשניישנם"
.אהבהשלמחוותידיעלוהשנימעונשפחד
אלףוקבועחזקהואאהבהעלהמבוססכוח

"מעונשפחדדרךהמושגמזהמונים

(גנדימהטמה)

(בסרטון5:17עד דקה )

https://www.youtube.com/watch?v=_t-JIHWv35k
https://www.youtube.com/watch?v=lJLzKA6IjvA&list=PL51YAgTlfPj76Eh3jZ6V5lRvuAp6lHU1e
https://www.youtube.com/watch?v=gXD3qEv_HDw&t=510s
https://www.youtube.com/watch?v=Aft6Vz1b3IY
https://www.youtube.com/watch?v=lzGD14XEMl4
https://www.youtube.com/watch?v=qfDwsb2v2FQ


ומשתנהיחסיתהיאהצלחה"
"לאדםמאדם

(אלטשולרעדי )

פיעלהצלחהלשפוטנוטיםאנחנו"
המכוניתוגודלהמשכורתגובה

איכותפיעלאותהלאמודבמקום
."שהאנוויחסיהשירות

(קינגלותרמרטין)

שולחשהואלפנימהססשלאמנהיג"
להיותמתאיםאיננו,בלקראומתואת

".מנהיג

(מאירגולדה)

מהשיעורייצאה"שהקברוצהאני"
ובנותמהודרתשלווהתורהמהודר
"מהודרותישראל

(הרבנית ימימה מזרחי)

לכבודם של חברותי וחברי בני  "
הנוער של שדרות שיש לי הזכות  

ובחרום בשגרה לצידםלהתנדב 
.."הנוער הישראלי הנפלאולכבוד 

(הלל בראלי)

נקיםמהצבאשכשנשתחררהחלטנו"
המדינהלהיותלישראלשיגרוםארגון
."בהלחיותטובשהכי

(פלמררוני )

https://www.youtube.com/watch?v=HkCebrNnN_Q&t=367s
https://www.youtube.com/watch?v=dBMWWFgoW_U
https://www.youtube.com/watch?v=taC65wXLeGI
https://www.youtube.com/watch?v=0r4VWCBM0p8
https://www.youtube.com/watch?v=Sx-_pYmCMkw
https://www.youtube.com/watch?v=w-GxySVQWLg
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הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

.וביטוייהמאפייניהעלועמדנומנהיגותהמילהמשמעותעללמדנוזהבשיעור

למנהיגיםוהפכומשמעותייםשינוייםחוללואשרובעולםבארץשוניםמנהיגיםוהכרנונחשפנו

.השראהומעוררידגולים

.כאינדיבידואלמתחבראחדכלמנהיגסוגלאיזהובחרנושוניםמנהיגיםקיימיםכיראינו

"בעולםלראותרוצהשאתההשינויהיה":גנדיהמהטמה:שאמרכפי

:ל"זצקאפחיוסףהרבשלמדבריוציטוטעםנסיים

כסאותיהםעלהיושביםתככיםבעלישקבוצתמפנימנהיגנעשהלאבתימןהמנהיג"

העםמתוך,העםבתוךצומחהמנהיגאלא,במינויורצוהארועממקוםרחוקארמוןבאיזה

(1029'עמב"חכתביםמתוך,קאפחיוסףהרב)."העםולמען

:לדרךוצידהלמחשבהשאלותהשיעורלסיכום

?למנהיגהדרושהעיקריהמאפייןלדעתכםמה▪

?תלויזהבמה,כןואם?מנהיגלהיותיכולאחדכל,לדעתכםהאם▪

.נמקו?מנהיגיםלהיותיכוליםאתםבגילכםשגםחושביםאתםהאם▪


