שעורי ספרות.
במרכז עבודה זו -מנהיגים.
יש לענות על המטלות במחברת ספרות ,תוך ציון מדויק של מספר השאלה.

אז הנה כמה תכונות נדרשות לאדם הנקרא מנהיג:


מוביל ומכוון



משמש דוגמא אישית



מפעיל שיקול דעת



פותר סכסוכים



מנסה לכלול אחרים



מגן על אנשיו



בעל חזון (מנסה לדעת

בפעילות



עוזר בעת מצוקה

חושב בבהירות ולא רק



מרסן תגובות אישיות

ע"פ תחושות



שופט בצדק

נאמן לעקרונותיו



יוזם

יכול להתפשר ,כאשר



אחראי

נדרש לכך



חרוץ

בעל כושר ניהול וארגון



אנושי

משמעת עצמית/



סמכותי

פנימית



מגלה אמפטיה

מה טומן העתיד)





מבחין בין עיקר לטפל



מכבד את אנשיו





אינו מפלה בין אנשיו





מקבל החלטות נבונות



מתפקד במצבי לחץ





מציב מטרות ברורות



ודרך פעולה מתאימה


קשוב לאנשיו



צנוע



בעל כושר שכנוע



מציאותי

(איכפתיות) כלפי אנשיו


בעל בטחון עצמי

רשימה ארוכה ,נכון?

מנהיג -הגדרה
מנהיג הוא מישהו אשר מוביל קבוצה מסוימת למטרה מסוימת ,לטובת הצבור או
הקבוצה ולא לעצמו.
מנהיג נבחר או מתמנה להוביל את הקבוצה אל המטרה ,אחרת לא ימשיך בתפקידו.
מנהיג הוא אדם אשר הצבור מאמין שהוא יכול להוביל אותו אל המטרות.

בואו נתחיל במשימות.

א .בוחנים את עצמנו.
 .1אילו תכונות מנהיגות יש לכם? (בחרו מהרשימה לפחות  6תכונות והדגימו את
ביטויה של התכונה במעשיכם).
 .2אילו תכונות מנהיגות אין לכם? (בחרו מהרשימה  4תכונות שאין לכם ,וספרו מה
מונע מכם לרכוש תכונות אילו).
 .3ספרו על מקרה בו הייתם מנהיגים( .מהו האירוע ,כיצד נהגתם ,את מי
"הובלתם").....
 .4ספרו על מקרה בו הייתם מונהגים( .מהו האירוע ,מי הנהיג אתכם ,האם
סמכתם עליו?)

ב .נתוח אירועים
אירוע 1
דוד החליט שהוא מאמן את הבנים בכתה לטורניר כדורסל .במשך שבועיים .בשעות אחה"צ
אימן דוד את קבוצתו .לדעתו הם היו מוכנים לנצחון הצפוי .ביום שלפני המשחק המכריע,
החליט דוד לקחת את קבוצתו לבילוי .ביום המשחק הפסידה קבוצתו של דוד.

 .1אילו תכונות מנהיגות נתגלו אצל דוד? (העזרו ברשימה ותנו הוכחה לכל תכונה)
 .2מי אשם ,לדעתכם ,בהפסד? מדוע?
 .3האם דוד ראוי להישאר מאמן ,גם בעונה הבאה? הביעו דעה מנומקת.
 .4מהן המלצותיכם לדוד?

אירוע 2
כאשר הגיעה מיכל לבית הספר ,ראתה תלמידים רבים מתגודדים (מתאספים) ליד לוח
המודעות.
"מה קרה"? שאלה את יוסי.
" דן החליט להתמודד על תפקיד יושב ראש מועצת התלמידים" ענה לה יוסי
"מה פתאום הוא רוצה להיבחר? אמנם זה נכון שהוא מאוד מקובל ,והוא 'אחד מהחבר'ה' אבל זה לא
אומר שהוא יצליח בתפקיד" ענתה מיכל.
" אני בכל זאת אבחר בדן ".אמר יוסי " הוא הבטיח שאם ייבחר ,הוא יבדוק מה החבר'ה באמת רוצים
ויארגן פעילויות .כך שכולם יהיו מרוצים"
"אני אבחר בענת" אמרה מיכל "היא אמנם פחות מקובלת ,אבל היא הבטיחה לטפל בנושאים רציניים,
כמו אלימות בבית הספר".

"אבל אין לה שום סיכוי להשפיע .היא לא מנסה לשכנע" טען יוסי " היא תמיד עושה רק מה שהיא
רוצה .בכלל לא אכפת לה מה אנחנו חושבים או אוהבים"
" לא תמיד אפשר להתחשב בדעתו של כל אחד .עד שיוסי ישאל כל אחד מהתלמידים מה הוא רוצה,
יגיע סוף השנה" ענתה מיכל.

 .1אילו תכונות מנהיגות מתגלות אצל דן ?
 .2אילו תכונות מנהיגות מתגלות אצל ענת?
 .3מהם חסרונותיו של דן ,כמנהיג?
 .4מהם חסרונותיה של ענת ,כמנהיגה?
 .5הביעו דעתכם ,מי מבין המועמדים ראוי להבחר?
.6הוכיחו מנהיגות של כל אחד מהצדדים ע"פ הנאמר בהגדרת תפקיד המנהיג.

ג .הערכת מנהיגותו של..........
על פי ההגדרה ,עליכם לבחור מנהיג תרבות מימינו (זמר/ת ,דוגמן/ית ,משורר/ת ,סופר/ת ,שחקן/ית,
)....
הוכיחו שהוא /היא מתאימים להיות מנהיגים לילדים בגילכם( .עליכם לספר על מעשי ה"מנהיג" הנבחר
שלכם ,על תכונות מנהיגות המתגלות במעשיו ,על הדוגמא האישית שהוא מציב)...........

ד .ניתוח ספורים קצרים מהמקראה
קראו את הספורים וענו על המשימות הנלוות לכל ספור.
דוד המלך /יוסי מרגלית (עמ'  22-22במקראה הישנה ,מצורף בהמשך)
 .1מאילו תכונות מנהיגות של דוד מתפעל המספר?
 .2מדוע המספר מוכן להיות מונהג ע"י דוד? (להיות עבדו)
 .3איזה אירוע גרם למספר לראות את דוד כמלך "רע" ?
 .4הוכיחו שדוד לא דאג למונהג שלו ,אלא לעצמו ,ע"פ הגדרת המנהיג.

שיירה במדבר /מחמוד תימור (עמ'  292 -292במקראה הישנה)
 .1אילו תכונות מנהיגות מתגלות אצל השיח' הבדווי?
 .2מדוע השיח' דואג לאמריקאי?

ה .ניתוח דמות מיקראית
בשעורי תנ"ך ננתח את דמויותיהם של שאול ודוד ,מלכי ישראל ,ע"פ מטלות בכתה.

שלִּ יָ ,דוִּ ד /יוסי מרגלית
הֶ חָ בֵ ר ֶ
כְּ ֶׁש ִה ִציע לִי דוִ ד ֶׁשיִ ְּהיֶׁה חבֵ ר ֶׁשלִי וְּ יגֵן ֲעלֵי ,שמ ְּח ִתי
ְּמאֹד .דוִ ד חזק ִמכל ילְּ ֵדי הכִ תה ,וְּ טוֹב לִ ְּהיוֹת הֶׁ חבֵ ר
ֶׁשל הֶׁ חזקִ .אם אֲ נִי חבֵ ר ֶׁשל ֶׁילֶׁד חזק ,הּוא ֹלא יִ ֵתן
ֶׁשיְּ ל ִדים יכּו או ִֹתי.
ִאם דוִ ד חבֵ ר ֶׁשלִ י ּומֵ גֵן עלי ,גם אֲ נִי צ ִריְך לעֲשוֹת
בִ ְּשבִ יל ֹו כל ִמינֵי ְּדב ִרים .לְּ משל כאֲ ֶׁשר ָאנּו ְּמשחֲ ִקים
בֶׁ חצֵ ר ,הּוא נוֹתֵ ן פְּ קֻ דה ואֲ נִי מֵ בִ יא מה ֶׁשהּוא ְּמב ֵקש.
יוֹם אֶׁ חד בהפְּ סקה הגְּ דוֹלה  ,בא אֵ לי דוִ ד וְּ ָאמר לִ י
ֶׁשאֵ לְֵך לְּ ה ְּח ִרים בִ ְּשבִ יל ֹו ִמן ה ֻגל ֹות ֶׁשל חֶׁ זִ י .חֶׁ זִ י הּוא
המ ְּצלִ יח בְּ גֻלוֹת יוֹתֵ ר ִמכל היְּ ל ִדים .הּוא ת ִמיד בא עִ ם
ְּשתֵ י קֻ פְּ סאוֹת ְּמלֵאוֹת גֻלוֹת.
 לְּ ה ְּח ִרים גֻלוֹת אֵ צֶׁ ל חֶׁ זִ י?ָ -אמ ְּר ִתי לְּ דוִ דָ - ,אסּור! לְּ חֶׁ זִ י ֹלא חשּוב .יֵש ל ֹו יוֹתֵ ר ִמדי .אֲ נִי הֶׁ חבֵ ר ֶׁשלְּ ָךוְּ אתה צ ִריְך לעֲשוֹת מה ֶׁשאֲ נִי ְּמב ֵקש.
אתי לכִ תה .הכִ תה היְּ תה ֵריקה .חשבְּ ִתי ,למה ֹלא
ב ִ
אֶׁ בְּ דֹק וְּ אֶׁ ְּראֶׁ ה ִאם בֶׁ אֱ ֶׁמת יֵש לְּ חֶׁ זִ י גֻלוֹת?
אֲ נִי רק חשבְּ ִתי מ ְּחשבוֹת ,אֲ בל בֵ י ְּנתיִ ם ִה ְּתהלְּ כּו
הרגְּ ליִ ם שֶׁ לִ י ּוכְּ בר עמ ְּד ִתי לְּ יד הילְּ קּוט ֶׁשל חֶׁ זִ יְּ .סתם
ככה לק ְּח ִתי אֶׁ ת הילְּ קּוט ּופת ְּח ִתי אוֹת ֹוּ ,וכְּ בר
ִה ְּתג ְּלגְּ לּו גֻלוֹת ַאחֲ ד ֹות על פְּ נֵי הכִ תהּ .ופִ ְּתאוֹם פרץ

עֶׁ זְּ רא ,הֶׁ חבֵ ר הֲ כִ י טוֹב ֶׁשל חֶׁ זִ י .הּוא רץ החּוצה וְּ קרא
ליְּ ל ִדים.
כל היְּ ל ִדים פ ְּרצּו פְּ נִימה וְּ תֵ כֶׁף ִה ְּתחלְּ ִתי לְּ קבֵ ל מכוֹת.
יתי לְּ ה ְּחזִ יר .מה אֲ נִי ֶׁנגֶׁד כל הכִ תה? אֲ בל
אֲ פִ לּו ֹלא נ ִִס ִ
ִה ְּתחלְּ ִתי לִצְּ עֹק:
" דוִ ד ,דוִ ד!"
יתי בטּוח ֶׁשהּוא יבוֹא לְּ הגֵן עלי.
היִ ִ
וְּ דוִ ד בֶׁ אֱ מֶׁ ת בא .אֲ בל הּוא ֹלא עשה כְּ לּום .היְּל ִדים ראּו
כִ י אֵ ין כל סכנה ,וְּ ִה ְּת ִחילּו לְּ הכוֹת או ִֹתי שּוב.
 דוִ ד ,אֲ נִי ֹלא מ ְּסכִ ים! צע ְּק ִתי -,אֲ נִי חבֵ ר ֶׁשלְּ ָך ,תגֵןעלי!
 אתּה גנב וְּ ֹלא יוֹתֵ ר! – ענה דוִ ד. ֵת ְּדעּו לכֶׁם ֶׁשהּוא שלח או ִֹתיָ ,אמ ְּר ִתי ליְּ ל ִדים -הּוא דרש ִממֶׁ נִי ֶׁשאֶׁ גְּ נֹב בִ ְּשבִ יל ֹו!
יתי ְּצחוֹק ,וְּ אתּה
 ִטפֵ ש! צחק דוִ ד ,אֲ נִי רק ע ִש ִה ֹולְֵך וְּ ג ֹונֵב!
ּומי יו ֵֹדע מֶׁ ה היה הס ֹוף ,לּולֵא צִ לְּ צֵ ל הפעֲמוֹן
ִ
וְּ המוֹרה נִכְּ נְּסהַ .אחֲ ֵרי ה ִשעּור הֶׁ ְּחז ְּר ִתי לְּ חֶׁ זִ י אֶׁ ת כל
הגֻלוֹת וְּ נ ְִּשבעְּ ִתי כִ י ֹלא נ ְִּשאֲ רה אֶׁ ְּצלִ י ַאף ַאחת.
כמּובן ,מֵ ָאז ֹלא היה עוֹד דוִ ד חבֵ ר ֶׁשלִ י .הֵ בנ ְִּתי
ֶׁשהּוא ֹלא היה מֵ עוֹלם חבֵ ר בֶׁ אֱ מֶׁ ת.

