
מעשה המנהיגות כמזמן משמעות

ב"י-'יחידה היברידית מומלצת לכיתות י

, 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

?  מהי מנהיגות נוער
?  במה היא שונה ממנהיגות מבוגרים

?מה הביטויים של מנהיגות הנוער
?מה מיוחד במנהיגות נוער

יוספזאימלאלה: סרטון
ילדה עקשנית , מנהיגה מלידה-יוספזאימלאלהבסרטון מתואר סיפור המנהיגות של : תקציר

אט־אט הפכה להיות הקול  . השכלה לה ולנערות בארצה-ומלאת תקווה אשר רצתה משהו בסיסי 
היא נאבקה בכל דרך אפשרית ובלתי . הדובר בשמן של נערות אלה ובשמה של חברה שלמה

.  אפשרית למימוש זכות זו

?מנהיגות נוערמהי -2שיעור 
הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים

והשתלמויות

:במליאהלדיוןשאלות
?כיצד באה לידי ביטוי מנהיגותה של מלאלה יוספזאי•
?הצליחה מלאלה לגייס למאבק מנהיגים ואת הציבור הרחב, כיצד לדעתכם•

https://youtu.be/bdH5DwC62eg


פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

.כאחדוצעיריםמבוגרים-מטרתםלמעןרביםוסחפושינוייצרואשרנוערמנהיגינכיר
?ה/למנהיגה/נערהופךמה:בשאלהנדון

:מהלך הפעילות
 QRת נוער מתוך רשימה עם קודי /המנחה אותו לבחור מנהיגוואטסאפהודעת התלמיד יקבל 

.או דמות אחרת שיבחר
:על השאלות הבאותבוואטסאפעליו לענות , ה/של המנהיגהוואטסאפעל מנת להתקבל לקבוצת 

?מדוע בחרת במנהיג זה•
?מה הפך אותו למנהיג•
?מה הצורך או ההזדמנות שהוא זיהה על מנת להפוך למנהיג•
?להנהיג/את מי הוא הצליח להוביל•
?את מי הוא גייס לעזרתו•
?ה לו לעשות בכדי להמשיך ולהיות מנהיג/מה היית מציע•

:במליאהלדיוןשאלות
?ה שבחרתם/מה מייחד את המנהיג•
?ה/ה למנהיג/מה הופך נער•
?ת נוער לעומת מבוגר/מה היתרונות של מנהיג•

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות



?זהבמנהיגבחרתמדוע1.

?למנהיגאותוהפךמה2.

?למנהיגלהפוךמנתעלזיההשהואההזדמנותאוהצורךמה3.

?להנהיג/להובילהצליחהואמיאת4.

?לעזרתוגייסהואמיאת5.

?מנהיגולהיותלהמשיךבכדילעשותלוה/מציעהייתמה6.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

מיוחדתוואטסאפהודעתזוהי,שלום
.נוערמנהיגותעלכעתשלומדיםלתלמידים

להצטרףי/שתרצהנוערת/מנהיגלבחוריש
.ה/שלוהוואטסאפלקבוצת

מה עלי  . מוכן לקחת חלק במשימה

?  לעשות

?                                    לפי מה

בהודעההרשימהמתוךלבחורי/תוכל

כללבחורי/שתוכלאו(QRבעזרת)הבאה

.ת/אחרנוערת/מנהיג

השאלותעלשתענולאחררקשימו

הוואטסאפלקבוצתלהצטרךתוכלו,הבאות

הנוערמנהיגשל

?מתי מתחילים
?                            מה השאלות



טונבריגרטה 
למעןהפועלתשוודיתאקטיביסטית

ושינוייהעולמיתההתחממותעצירת
.האקלים

דסטאודללין 
, ר מועצת התלמידים והנוער לשעבר"יו

.למען ילדים יתומיםמשפאחהל "מנכ

איתי פנקס
, מפתח אפליקציות, יזם הייטק

.ומרצהדיגיטליועץ 

מרשים                                      

הילדים של עוטף עזה 
לצאתהחליטוהם:"בשקטלגדולתנו"

כמחאהלירושליםועדמהנגבימים5שללצעדה
.עזהבעוטףנסבלהבלתיהביטחוניהמצבעל

הילדים של עוטף עזה 
לצאתהחליטוהם:"בשקטלגדולתנו"

כמחאהלירושליםועדמהנגבימים5שללצעדה
.עזהבעוטףנסבלהבלתיהביטחוניהמצבעל

דנישבסקייסמין 
הקיץ של ערוץ הילדים בתכניתהשתתפה 

הגיעה לתוכנית עם יסמין".והבנותהבנים "
". להעביר מסר נגד גזענות"-מטרה ברורה 

נבחרו כמשפיעים והובילו  הם 
?נכון, שינוי

פנצלאלון 
עובד לילות כימים כדי לעשות הסברה 
ולייצג את ישראל ברשתות החברתיות

אפשר לבחור גם מנהיגים  האם 
?שאני מכיר

!בוודאי

ועקניןשחר 
התיכוניסטית שסוחפת אחריה בני נוער לעזור 

". מבפנים החוצה"מיזם יוזמת , לקשישים

"צוות הבונים"
ש "עשל תנועת בני עקיבא ' הבוניםצוות '

מסייעים בבניית  .ד"ובניה ריין הישראלבניה 
.סוכה למי שאינו יכול לבנות בעצמו

!!בהחלט



פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

למנהיגיםלהפוךהיכולתאתלנוישגילבכלכיוהבנונוערמנהיגותמהילמדנוזהבשיעור
.יותרהמבוגריםהמנהיגיםעליתרונות,לעיתיםישנוערלבניואף

מטרתםאתלקדםוהצליחובעולםמהדברלשנותצורךמתוךשפעלונוערמנהיגיהכרנו
.מעשיםבעזרת
...קטןאחדמצעדלהתחיליכולשינויכילמדנו

:השיעורלסיכוםשאלות

.לשנותאולקדםרוציםהייתםאותואחדדברעלחשבו•

?הנושאלטובתלפעולכדילכםדרושמה•

?לרשותכםשעומדיםוהכליםהכוחותמהם•

?הענייןלטובתלרתוםתוכלומיאת•


