
המאגר הלאומי לשיעורי חברה  

ב "תשפ-ף"תשתכנית עבודה 
'יב-' לשכבות ז

תכנים תכניות הכשרה והשתלמויותאגף 

power pointהורדת המצגת בגרסת 

https://meyda.education.gov.il/files/noar/manhigut_chemed.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/noar/manhigut_chemed.pptx


ושייכותזהות

ואחריותשותפות, מעורבות

חברתיתכקבוצההכיתה

ישראללמדינתמחויבות

דמוקרטיחייםאורח

מנהיגות

משתנהבעולםבגרותלקראת

מחנךלשעתהלאומיהמאגר
ב"יעד 'זהמחנךשעתצירי



בין אדם לעצמו

בין אדם לאלוקיו  

בין אדם לזולתו

בין אדם לעמו

בין אדם לארצו ולמדינתו

מחנךלשעתהלאומיהמאגר
ד"החמבהלימה למטרות חזון 



,  תכניות, אגף תכנים
הכשרה והשתלמויות

מנהיגות:אנוש

:בנושאחינוךשיעוריחידת

מעשה המנהיגות כמזמן משמעות

השראהנותניםמעשיךאם"
,ריותללמוד, ריותלחלום
,רליותולהפוךיותרלעשות

"מנהיגאתההרי
שלהשישיהנשיא.סאדאמקווינסיון'ג)

(ב"ארה



מיומנויות

ערכים

פרקטיקות

הוראהחומרי

מקורות

תחומיבין

נתונים

עזרחומרי 2 1

למורהמבוא

פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

מעשה המנהיגות כמזמן משמעות:ההיחיד נושא
'זלכיתהחינוךשיעוריחידת

חשיבה:יקוגניטיב
,תיצירתיחשיבה,תביקורתי
.דיגיטליתאוריינות

,תעצמימודעות:יאישתוך
.תעצמיהכוונה

,תחברתימודעות: יאישבין
,תחברתיהתנהלות
.גלובאליתאוריינות

אהבת הדעת וחדוות  •
הלמידה

מחויבות לערכי מדינת •
ישראל כמדינה יהודית  

.ודמוקרטית
צדק חברתי וערבות  •

הדדית

3
וערכיםמיומנויות,עיד

שלרחבבמגווןמהתבוננותהחלהמנהיגותבנושאעוסקתהיחידה
בקרבמנהיגותעלאלמנטיםשלאישיבירורדרך,מנהיגים

עלדגששימתתוך,הנוערמנהיגותשלוהייחודיותהתלמידים
ומעודדתהתלמידיםבחיימשמעותכמזמנתמנהיגותיתעשייה
.שינוימובילתחברתיתלעשייהאותם
מנהיגותיתהובלהשלאחתפעולהאומעשה:מנהיגותיתעשייה

.שינויומחוללתשמשפיעה
:שיעורים 3-למחולקתהיחידה

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

4 
.למנהיגותתיאורטיתהמשגה:היחידהמטרת
ואמונהמיומנויות,כליםבעצמםלפתחהתלמידיםאתלעודד

לעורר,בקרבוהמנהיגותיהגרעיןאתלמצואיכולאחדשכלעצמית
.מנהיגותשלמעשהלבצעיכולותולפתחצרכיםלזהות,מוטיבציה

לבחירהושיקוליםמטרות

מנהיגות: ציר

דיון דילמה1.

חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד2.

ביצועי הבנה3.

פיתוח נקודות מבט מגוונות4.

הכרת השונה5.

עידוד מעורבות חברתית6.

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/comprehension-performance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-diverse-perspectives/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-the-different-recognition/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/


פתיחה

מהלך-גוף

סיכום

?מנהיגותמהי

:מנהיגותשלשוניםוביטוייםמנהיגות

?כמנהיגאדםמגדירמה?מנהיגהוימ

. התמונותגלריית נציג את 
נבקש מכל אחד מהמשתתפים לבחור את התמונה שמייצגת בעיניו מנהיגות  1.

.ולהסביר את בחירתו
רוצים להיפגש היו איתושם של מנהיג אחד נבקש מכל אחד מהמשתתפים לציין 2.

.מדועולהסביר 



123

456



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

דרושותתכונותֵאלו,גמנהימיהונבין,ההחברעלהשפעתםאתונבחןשוניםמנהיגיםלעומקנכיר:רתקצי
?מנהיגיםאנשיםבאותםרואיםכולנוהאם?םלמנהיגי

:במליאהלדיוןשאלות
?שבחרתםלדמותאתכםחיברמה•
?הבכיתשנבחרולדמויותמשותפיםקוויםישהאם•
?שינויומחולליהשראהמעוררילמנהיגיםאותםהפךמה•

:הפעילותמהלך
ניתן )מתחבר המוצגים בפניו או כל אחד אחר אליו הוא מגלריית המנהיגים ה/מנהיגיבחרהתלמיד

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

?ה/המנהיגמי•
?ה/הנהיגבההתקופהמהי•
?ה/הנהיגמיאת•
?זאתלעשותהצליחהכיצד?ללחולרצתהשהדמותהשינוימה•

.הכיתהבפנישבחרוהדמויותאתלהציגהתלמידיםאתיזמיןהמורה

?מנהיגותמהי



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)

(בסרטון5:17דקה עד )

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




פתיחה

מהלך-גוף

סיכום

(סיכום)? מנהיגותמהי

.וביטוייהמאפייניהעלועמדנומנהיגותהמילהמשמעותעללמדנוזהבשיעור

דגוליםלמנהיגיםוהפכומשמעותייםשינוייםחוללואשרובעולםבארץשוניםמנהיגיםוהכרנונחשפנו

.השראהומעוררי

.כאינדיבידואלמתחבראחדכלמנהיגסוגלאיזהנורובחשוניםמנהיגיםקיימיםכיראינו

"בעולםלראותרוצהשאתההשינויהיה":גנדיהמהטמה:שאמרכפי

:לדרךצידהולמחשבהשאלותהשיעורלסיכום

?למנהיגהדרושהעיקריהמאפייןלדעתכםמה▪

?תלויזהבמה,כןואם?מנהיגלהיותיכולאחדכל,לדעתכםהאם▪

.נמקו?מנהיגיםלהיותיכוליםאתםבגילכםשגםחושביםאתםהאם▪

:ל"זצקאפחיוסףהרבשלמדבריוציטוטעםנסיים

רחוקארמוןבאיזהכסאותיהםעלהיושביםתככיםבעלישקבוצתמפנימנהיגנעשהלאבתימןהמנהיג"

מתוך,קאפחיוסףהרב)."העםולמעןהעםמתוך,העםבתוךצומחהמנהיגאלא,במינויורצוהארועממקום

(1029'עמב"חכתבים



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

?נוערמנהיגותמהי

? מהי מנהיגות נוער
? במה היא שונה ממנהיגות מבוגרים

?מה הביטויים של מנהיגות הנוער
?מה מיוחד במנהיגות נוער

יוספזאימלאלה:סרטון

ומלאתעקשניתילדה,מלידהמנהיגה-יוספזאימלאלהשלהמנהיגותסיפורמתוארבסרטון:תקציר

בשמןהדוברהקוללהיותהפכהאט־אט.בארצהולנערותלההשכלה-בסיסימשהורצתהאשרתקווה
.זוזכותלמימושאפשריתובלתיאפשריתדרךבכלנאבקההיא.שלמהחברהשלובשמהאלהנערותשל

:במליאהלדיוןשאלות
?יוספזאימלאלהכיצד באה לידי ביטוי מנהיגותה של •
?לגייס למאבק מנהיגים ואת הציבור הרחבמלאלההצליחה , כיצד לדעתכם•

https://youtu.be/bdH5DwC62eg


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

?נוערמנהיגותמהי

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

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

:הפעילותמהלך
QRת נוער מתוך רשימה עם קודי /המנחה אותו לבחור מנהיגוואטסאפהתלמיד יקבל הודעת 

.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•



?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

מהלך-גוף

סיכום

:השיעורלסיכוםשאלות

.לשנותאולקדםרוציםהייתםאותואחדדברעלחשבו•

?הנושאלטובתלפעולכדילכםדרושמה•

?לרשותכםשעומדיםוהכליםהכוחותמהם•

?הענייןלטובתלרתוםתוכלומיאת•

(סיכום)? נוערמנהיגותמהי

נוערלבניואףלמנהיגיםלהפוךהיכולתאתלנוישגילבכלכיוהבנונוערמנהיגותמהילמדנוזהבשיעור
.יותרהמבוגריםהמנהיגיםעליתרונות,לעיתיםיש

.מעשיםבעזרתמטרתםאתלקדםוהצליחובעולםמהדברלשנותצורךמתוךשפעלונוערמנהיגיהכרנו
...קטןאחדמצעדלהתחיליכולשינויכילמדנו



פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

ממנהיגות למעשה של מנהיגות

?מהו מעשה של מנהיגות
?האם מעשה של מנהיגות הופך אדם למנהיג

תמר וילדי משפחת בוכריס בימי הקורונה

התגייסה,לחלותהסיכוןשלמרות.שבבנימיןציוןתלמהישוב,16–הבתהיינמןתמרשלסיפורה:תקציר
.בביתלבדםנשארווהםהקורונהבמחלתחלושהוריהםבוכריסמשפחתילדיעלולשמורלטפל

מעשה מנהיגות
.ולהיטיבלשרתמנתעלוהבטוחהמוכרמגבולותהחורגמעשההואמנהיגותמעשה
ילדשלהגנהאפילו.מנהיגותשלמעשהשעשו,אלמונייםאנשיםידיעלהובלושינוישלהמקריםמרבית

מנהיגותמעשהעלנוסףמידע.מנהיגותמעשההיאאליונטפליםילדיםשקבוצתאחרילדעלאחד

:לדיוןשאלות

?מדועהסבירו?מנהיגותשלכמעשהתמרשלהמעשהאתמגדיריםהייתםהאם•

https://www.facebook.com/newsisrael13/videos/236821544369909/


פתיחה

מהלך-גוף 

סיכום

ממנהיגות למעשה של מנהיגות

:הפעילותמהלך
.ויעצור אותוגלגל המזלהמורה יפעיל את 

למרחב מאפיינים טובים עליו לציין שני -על פי התוצאה שהוגרלה לתלמיד בגלגל המזל 
.מאפיינים הזקוקים לשיפורושני שהגריל 

בכדי לשפר את אחת מהבעיות  לעשות אשר ניתן , קטן או גדול, כל תלמיד יציע מעשה אחד
.שציין

כל אחד על פי המרחב שהגריל בגלגל המזל, התלמידים יציגו את הרעיונות שלהם: במליאה
(.כל ההצעות ירוכזו יחד על גבי בריסטול גדול שיתלה בכיתה(

צורךולקדםלהשפיע,מנהיגותמעשהלעשותיכוליםאנוכיצדלבחוןננסהזהבחלק:רתקצי
.בחיינושוניםבמרחביםמזהיםאנואותו

:לדיוןשאלה

שהוזכרומהמרחביםבאחדביטוילידיבאהשלכםהמנהיגותבובחייםרגעעלחשבו•
.(קטןמעשהאפיל)בשיעור



לחצו כאן להפעלת גלגל המזל

wheelofnames.com/rxa-kwj
https://wheelofnames.com/view/rxa-kwj/


פתיחה

מהלך-גוף

סיכום

:מחשבהשאלותהשיעורלסיכום

?למנהיגהכנפוויקיאתהפךלדעתכםמה•
הבאהמעשהמה,עולםסדריששינהמעשהשעשהמהמנהיגיםאחדהייתםלו•

?אחדמנהיגותבמעשהמסתפקיםהייתםשמאאועושיםשהייתם

ממנהיגות למעשה של מנהיגות
(סיכום)

.מנהיגותשלמעשהלביןמנהיגותשביןבהבחנהעסקנוזהבשיעור
החלטותלשנותההחלטותלמקבליגרמו,מנהיגותשלאחדמעשהשבזכותאנונימייםלאנשיםנחשפנו

צורךעלולענותלשנותיכוליםאנחנוגם(ביותרהפשוט,לעיתים)אחדמעשהבעזרתכיהבנו.גורלהרות
.כולובעולםאפילואובסביבתנומסוים

מחאהלצעדת2003ביולירמוןשבמצפהמביתהיצאהכנפוויקי:בשיעורשקיימנוהדיוןאתמשקף,כנפוויקישלסיפורה
.בירושליםהאוצרלמשרדעד-מ"ק200-כשלרגלית

במעשהונקטהכלכליתמבחינהלהשהתאפשרההיחידהבדרךלמחותרצתהרקהיא,למנהיגהשתהפוךחשבהלאויקי
.רביםאחריהסחפה,הזההמעשהבעקבות.מנהיגותשלאחד

.צועדתשובקנפוויקי:הבאבסרטוןנראה,הסיפורהמשךאת

,ערכיתחברהשנהיהמצפהכןאניאבל,לצעודשייצאומהענייםמצפהלאאני"
(כנפוויקי)"...החלשעליחשובושהחזקלזהזהערביםנהיה,האחרעלשנחשוב

https://www.youtube.com/watch?v=ol1jAPv56GQ


2030מיומנויות הבוגר 
סוג המיומנויות#כותרות

מיומנויות קוגניטיביות

אוריינות שפתית1

אוריינות מתמטית2

אוריינות מדעית3

חשיבה ביקורתית  4

חשיבה יצירתית5

אוריינות דיגיטאלית6

אישיות-מיומנויות תוך

מודעות עצמית7

הכוונה עצמית8

אישיות-מיומנויות בין

מודעות חברתית9

התנהלות חברתית10

אוריינות גלובאלית11

אוריינות גופנית ובריאותית12מיומנויות גופניות



ערכים
פירוטהערכים

אהבת הדעת וחדוות הלמידה
עידוד הסקרנות והעניין1.
שאיפה למצוינות ולמיצוי יכולות2.
מחשבה עצמאית ויוזמה3.

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית  
ודמוקרטית

הכרות ומחויבות לערכים יהודיים ודמוקרטיים1.

כיבוד סמלי המדינה ושמירת החוק2.

שירות משמעותי3.

השתתפות בתהליכים דמוקרטיים בחברה4.

כיבוד ערכי המורשת והתרבות במדינת ישראל
מחויבות לערכי המורשת והתרבות הייחודיים לכל קבוצה1.
היכרות וכבוד לתרבויות ומורשות אחרות במדינה2.

כבוד האדם והמשפחה
להשקפותיו ולחירויות היסוד, לתרבותו, לזכויותיו, כבוד לאדם1.
שמירה על קדושת החיים2.
כיבוד ההורים והמעגל המשפחתי3.

צדק חברתי וערבות הדדית

סולידריות ועזרה לזולת1.

מעורבות חברתית ואזרחית  2.

מחויבות לטבע וקידום צדק סביבתי3.



מהי מנהיגות–ידע 

:דוגמאות למושג מנהיגות מחוקרים שונים
(.  דוד דרי' פרופ. )בלי השפעה אין מנהיגות,היכולת להוביל אנשים ולהשפיע השפעה משמעותית על מספר רב של בני אדם•
(.  ברקת-ר גרניט אלמוג"ד. )מניעה לחולל שינוי ולתרגמו לעשייה, חזוןמנהיגות מבוססת •
(.חפץ. רונלד א. )דרכי עבודה וחשיבה בתמורה לחוסר ודאות, פרושו לקחת סיכון ולקרוא תיגר על הרגלים, להנהיג•
(.מיכה פופר)מנהיגות ניכרת בזכות יכולת ההשפעה של המנהיג ולא מכוח סמכותו •

.ג.ה.נהשורש:במקרא
(צאבתראבבא)"מנהיגושאבדלעולםלואוי"-התלמודבתקופתמופיעלראשונה:בתלמוד

:עיקרייםמרכיביםלשניהמתייחסותהמנהיגותבתחוםבולטותגישותשתיישנן
.משפיעהואשמכוחן,דופןיוצאותמולדותבתכונותהניחןאדםהואהמנהיגכאשר,למנהיגמתייחסת,התכונותגישת-הראשונה

.ההשפעהאתהקובעותהן,המנהיגשלהמאפייניםאוהתכונותולא,הנסיבותכאשר,למצבמתייחסת,המצביתהגישה-השנייה
אדםמדועומסבירה,כלשהיסובייקטיביתגומליןמהתייחסותנובעתהמנהיגותתופעת.מונהגיםלביןמנהיגיםביןגומליןיחסיבמנהיגותהרואהבגישהמתמקדהמנהיגותחקר,כיום

.כמנהיגויוכרייתפסמסוים

:מרכזיותדוגמאות,המנהיגותלמושגהגדרותשלרבמספרקיימות
"הקבוצהחברישארפעילויותאתהממקדאדם–מנהיג":חברתייםתהליכיםשלכמוקדמנהיגות
"אישיותתכונותבתוקףהקבוצהעלהמשפיעאדם–מנהיג":האישיותשלכפונקציהמנהיגות
"בקבוצהביותרהגדולהההשפעהמידתבעלהאדם–מנהיג":כהשפעהמנהיגות
"כמנהיגהמתנהגאדם–מנהיג":התנהגותכצורתמנהיגות
"המשימהלביצועאנשיםהמובילאדם–מנהיג":כהובלהמנהיגות

:מנהיגותשלסוגים3מזהיםבמחקר
.(ועונששכר)למונהגמנהיגביןתמורהיחסיעלהבנויהמנהיגות–מתגמלתמנהיגות
.מחדשאותןמעצבתאלאהמקובלותהנורמותאתמקבלתאינה,אינטלקטואליגירוייוצרת,המונהגיםשלובשאיפותבציפיותשינויהיוצרתמנהיגות–מעצבתמנהיגות

.(Burns).והזדהותלחיקויומודלהשראתיתהנאה,אינטלקטואליאתגור.אישיפיתוחעלהמבוססתמנהיגות)
בארגוניםבעיקרבולט.שלילימנהיגגםלהיותיכול)כריזמטייםמאפייניםבעלמנהיג(אלמתת=כריזמה)ואבוליובאסי"ע80–הבשנותפותחה–כריזמטיתמנהיגות

.(Buss)משברבשעת



מנהיגות נוער–ידע 
:המחקרמתוך

Lindenנוערבניאותםבקרבאמונהולצקתאותולטפחוניתן,מנהיגותיפוטנציאלישמתבגרלכל & Fertman, 1998)).
(2013,שורק,לויקנולר)החייםבמהלךומתעצביםהולכיםאשר,מנהיגותכישוריצעירמגיללפתחיכוליםהנוערמבנירביםאלא,נבחריםלקומץרקשמורהאינהמנהיגות

מכישלונותאו/ומהצלחותללמוד,סיכוניםליטול,להובילהזדמנויותלנוערניתנותהראשוניםההנהגהובצעדיהנעוריםבגילאםבמיוחדמתחזקיםמנהיגותכישוריכיהסכמהקיימת
.(2013שורק,לויקנולר)

:(מבוגריםממנהיגותבשונה)נוערלמנהיגותייחודיםמאפיינים
.ומעצבתחדשהחוויהזהי.הראשונהבפעםמנהיגותיתעשייההנוערבניחוויםההתבגרותבגיל–ראשוניתמנהיגות1.
.מפתיעבאופןשפורציםובתהליכיםבסערותמאופייניםהמנהיגותביטוייגםכךרגשותבסערתמתאפייןההתבגרותשגילכשם–אנרגטית/סוערתמנהיגות2.
.להשתנותשיכולותבאידיאולוגיותמאופיינתהמנהיגותגםכך,אידיאולוגיתתפישותשלקיצונייםבשינוייםלהבחיןניתןההתבגרותבגיל–רציפהלאאידיאולוגיתמנהיגות3.

:הנוערעלמדבריםמנהיגים

.בישראלהנוערדמות-כל-קודםפירושהבישראלהאדםדמות-גוריוןבן
.האנושותשללאושרהנצחיהסיכויהואהנוער-בוברמרטין
.שינוילשםמרדנותאלא,מרדנותלשםמרדנותלא.מוסכמותנגדמרדנותזו–נוערלייחדשצריךמשהוישואם-רביןיצחק

.מחרלקצורמהיהיהלא,היוםנזרעלאאם-בילדיםהיאטובההכיההשקעה-פרסשמעון

:נוערמנהיגותשללקיומהזירות
להיותיכולהשלהםההשפעהובכךגילמאפייני,תרבותייםקודיםאותםועםהשפהאותהאתשמדבריםיותרקטניםבגילאיםאובגילםנוערבנימנהיגיםנוערבני–לנוערנוערמנהיגות

.הנוערבניעלמבוגריםמהשפעתיותררבה
למבוגריםמבוגריםמאשריותרומשמעותיתהשפעהבעלתלהיותיכולהלמבוגריםנוערבנישלפניה–למבוגריםנוערמנהיגות



מעשה של מנהיגות-ידע 

ישיוםבכל.פתוריםלאקונפליקטיםהשטחפניעלולהעלותבאמתהחשוביםלערכיםלפנות,החשובותהשאלותאתלהעלות:מנהיגותלגלותהזדמנויותמאיתנואחדלכלמספקיוםכל
.(2007,וילנסקיחפץ)אתנוהסובביםשלחייהםעללהשפיעהזדמנותלנו

מגבולותהחורגיםמעשיםהםהמנהיגותמעשה.מולנוהניצביםהאתגריםעםלהתמודדמנתעל(והארגונייםהאנושיים)לרשותנוהעומדיםהמשאביםניודבעצםהואמנהיגותמעשה
(2009,דרי)כלשהוכלליטובלטובתממנוחריגהאלא,הקייםתחזוקלא.ולהיטיבלשרתמנתעלוהבטוחהמוכר

ילדשלהגנהאפילו.שלמיםחייםאועשור,שנה,חודש,שבועלהימשך,פעמיחדלהיותיכולזהמעשה.מנהיגותשלמעשהשעשו,אלמונייםאנשיםידיעלהובלושינוישלהמקריםמרבית
.(2012מנהיגותמעשה,לוטםחמו)ולהוריכםשלכםלשכן,(והנוערהילדים)לכם.הזמןכלקורהזה.מנהיגותמעשההיאאליונטפליםילדיםשקבוצתילדעלאחד

ומותושלוהמנהיגותשמעשה24בןצעירמנהיג.ורשהגטומרדאתוהוביל,הנוערבתנועותשצמחאנילביץמרדכיהיאכזהלמעשהדוגמא,ויסודליבהמערכינובעלרובהמנהיגותמעשה
נובעיםרביםמנהיגותמעשי,אנילביץמרדכיכמו.השואהשלוההקרבההאומץלסמלהפךוהוא,פורצתמנהיגותואך,קצריםהיוחייו.ישראלעםשלבהיסטוריהנחרטוורשהגטובמרד

.(2012מנהיגותמעשה,לוטםחמו)בסיסייםהכיוהערכיםמהאידיאלים

במעשההחלה2011קיץשלהחברתיתהמחאה-ליףדפנישלהמעשההואממצוקהשנולדמנהיגותלמעשהרלבנטיתדוגמא-אילוץאוממצוקהנובעיםהמנהיגותמעשי,לעיתים
.כיווןלשנותלהחליטלושגרמוכוחות,אינסופיתמצוקהמולמנהיגותכוחותבעצמוגילה,שנחטףשליטגלעדשלאביו,שליטנועם:נוספתדוגמא.אחתצעירהאישהשלפשוטמנהיגות

.(2012מנהיגותמעשה,לוטםחמו)לציבורמיכולותיוולהקדישלהמשיךוצריךיכולרוצהשהואהחליטהוא.שבתוכוהמנהיגותאתגילההוא


