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הנהגת תלמידים

אל תקבלו מוסכמות קיימות, לא בחברה, ולא בתחומים אחרים. החברה צריכה לדעת להשתנות. 
חברה או מדינה שלא משתנה - מתנוונת. המציאות איננה מה שהיה לפני חמישים שנה. 

ואם יש משהו שצריך לייחד נוער - זו מרדנות נגד מוסכמות. לא מרדנות לשם מרדנות, 
אלא מרדנות לשם שינוי. 

קיימו את אשר ראוי לקיים, שנו את אשר ראוי לשנות, והרבה דברים דורשים שינוי.

יצחק רבין, נאום בקונגרס האמריקני, 1994

"צריכים היינו לחדול מלשאול לפשר החיים ותחת זאת לראות את 
עצמנו כנשאלים על-ידי החיים - יום-יום ושעה - שעה. ועלינו להשיב, 

לא בדיבור ולא בהרהור - אלא בפעולה נכונה ובהתנהגות נכונה. 

חיים פירושם, בסופו של דבר, נטילת אחריות למציאת התשובה הנכונה 
על בעיותיו של אדם וקיום התפקידים, שהם מעמידים בלי הרף לפני 

כל יחיד ויחיד. 

תפקידים אלה - פשר החיים - שונים בכל אדם ואדם ובכל רגע ורגע. 
לפיכך אי אפשר להגדיר את פשר החיים באופן כללי. 

ויקטור פרנקל, מתוך "האדם מחפש משמעות", 
הוצאת דביר, עמ' 86-85; 99-98.

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים" יאנוש קורצ'אק
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בעידן של תמורות ושינויים רבים בכל תחומי החיים, עולה נושא המנהיגות ביתר שאת. 

ההתנהלות העתידית מציבה אתגרים מגוונים ותובעת כישורים חדשים ממנהיגים, גם 

בראיה לדורות הבאים. בעבר נחשבה דמות המנהיג כאדם מיושב בדעתו, למוד ניסיון חיים 

ובמקרים רבים בעל עבר צבאי עשיר. 

בהווה, נתפס המנהיג האידיאלי כאדם צעיר בגילו ובמראהו ובעל רוח צעירה במהותו. 

אך מאז ומתמיד נבחר המנהיג כאדם שהולכים אחריו, והאנשים ההולכים אחריו בדרך כלל 

עושים זאת מבחירה חופשית. המנהיגים נתפסים כמוליכים לקראת העתיד. 

הדרך או החזון של המנהיג, מאפשרים להולכים אחריו להאמין ולבטוח שהתוצאה תהיה 

שווה יותר מכל סיכון שנלקח בדרך. 

נושא המנהיגות משמעותי היום הן ברמה הלאומית והן ברמת הקהילה.

ד"ר קרן קולן, מהי מנהיגות

רציונל התכנית:
 בית ספר 'הר וגיא' בחזונו שואף להעניק לכל תלמיד, בצד ידע והשכלה, סל של ערכים 

מהותיים, ביניהם הבחירה האחריות הנובעת ממנה. בחזון נכתב "שבית הספר ישאף לטפח 

סביבה לימודית צומחת, שמעצימה את התלמיד". עצמה זו מביאה לאוטונומיה, שהיא 

נשמתה של הבחירה. היכולת לבחור דרך באופן מפוקח מותנית בידע על הדרך, בלמידה 

ובהבנת השלכותיה של הבחירה . בחזון הבית ספרי יש התייחסות נרחבת גם לערכים: 

"בית הספר ישאף להעניק לתלמידיו חינוך ערכי, שייפתח מודעות ללקיחת אחריות, לכבוד 

הדדי ולקבלת השונה." אין ספק, שבמשך שנים כולנו מסכימים על חשיבות ערכים אלו 

וישנן תוכניות רבות בבית הספר, אשר עוסקות בבחירות, שתלמיד לוקח בכל שלב בחייו. 

החל מהבחירה לקום בבוקר ולבוא לבית הספר, דרך בחירת חברים, בחירת מקצוע לימוד, 

והאופן בו בוחר התלמיד לבצע מטלות שונות בחיי היום יום.

ויקטור פרנקל בספרו "האדם מחפש משמעות" התמודד עם שאלת הבחירה במחנות 

ההשמדה. גם כשלכאורה הכל נכפה על המובלים למוות, הוא האיר את מקום הבחירה 

ואת האחריות שכל אדם יכול לקחת על חייו ובאמצעותם ליצור משמעות.

 לכל אדם בבית הספר יש תפקיד שונה, הן לתלמיד והן למורה. לעיתים נראה שהסדר 

וההגדרות מקבעים מערכות יחסים ומגדירים מצבים. כאשר התבוננו באופן שבו אנו 

מחנכים לבחירה חופשית ולאחריות אישית וחברתית, ראינו שאנו מדברים על ערכים, 

נותנים כלים לחיים מלאי משמעות, אך משאירים לתלמידים מעט מקום ללקיחת יוזמה 

ואחריות אישית. דרך הקמת הנהגת תלמידים יש לנו הזדמנות לשבור את ההפרדה בין 

תפקידי המורה והתלמיד, ליצור מערכת המעניקה לתלמידים קרקע להיות שותפים, בוחרי 

דרך ובעלי אחריות על חייהם. הקמת הנהגת תלמידים מעבירה באופן ישיר ואמיתי את 

האחריות והבחירה אל התלמידים עצמם ומטמיעה את הערכים האלו ל-DNA הבית ספרי 

ובקרב התלמידים עצמם. בכך אנו שוברים את התפקיד המסורתי של המורה כמעביר ידע 

וערכים ואת התפקיד של התלמיד לספוג ידע ולהתחנך. 

יאנוש קורצ'ק כתב: "בידי המחנך הצעיר מצוי אמצעי נפלא - הלוא הם הנעורים, שעדיין 

תוססים בו. השפעתם רבה יותר מ'פנקסנות פסיכולוגית בלב ותקנון פדגוגי בראש." 

)כתבים א' 1996, עמ' 118(.

אין ספק שזהו משאב שיש לנו בשפע בבית ספר, ובהתנהלות היום יומית אנו שוכחים 

עד כמה הוא עוצמתי. הנערים, אותם אנו מבקשים לחנך אינם "טבולה ראסה" ובעשיה 

משותפת איתם, כאשר אנו באמת מקשיבים לדעותיהם ולמחשבותיהם, אנו יכולים 

להצמיח מסגרת מעוררת השראה. הנהגת תלמידים בבית הספר היא אתגר חינוכי לטיפוח 

מנהיגות נוער, המושתתת על ערכים דמוקרטיים. הנהגת תלמידים וכל תהליך הקמתה 

והפעלתה יאפשר לתלמידים ללמוד, הלכה למעשה, מהי אחריות אישית וחברתית, מהי 

בחירה ומהם מניעיה והשלכותיה. ההנהגה תאפשר לתלמידים לקחת חלק בעשייה הבית 

ספרית ולהשפיע על חיי התלמידים בבית הספר. בבד בבד היא תלמד אותנו, המבוגרים, 

להיות קשובים, יצירתיים ופתוחים להתחדשות ולצמיחה.

נראה שמטרת המוצר "הנהגת תלמידים", שבו אנו מתמקדים, היא לתת הזדמנות 

לתלמידים להתנסות באזרחות פעילה, תוך עמידה על זכויות האדם והאזרח. מטרה נוספת 

היא לחזק את תחושת השייכות לבית הספר, אך יותר מכל, ההנהגה תאפשר לנו ליצור 

מקום בו אנו לא רק מדברים על ערכים אלא גם חיים אותם.

ע ְלָך דַּ
ל רוֶֹעה ְורוֶֹעה כָּ שֶׁ
ֵיׁש לוֹ ִנּגּון ְמיּוָחד

ּלוֹ ִמשֶׁ
ע ְלָך דַּ

ב ב ְוֵעשֶׂ ל ֵעשֶׂ כָּ שֶׁ
יָרה ְמיּוֶחֶדת ֵיׁש לוֹ שִׁ

ּלוֹ ִמשֶׁ
ִבים יַרת ָהֲעשָׂ ּוִמשִׁ

ה ִנּגּון ַנֲעשֶׂ
ל רוֶֹעה   שֶׁ

 נעמי שמר

תודות
למפתחי המוצר בצוות הנהגת מארג בבית הספר - 

שוש וינברגר, זיוה בן ערב, נורית ברק, אפרת נתניאל, יעל דקלו, גלעד זאבי, שירה מיכלין, 

אורלי פלמן, ירדנה פרפרי, אמנון רוה, דורית שבח.  

לאנשי צוות מארג: 

אלישבע בולג מנחה שנה א'-ב',  עמיחי צור מנהל חינוכי במארג – כל ישראל חברים 

ומנחה בית הספר, חיים פרג – מנהל תחום שנת האות וסופרוויזר של בית הספר, 

שוקי יניב אלחדד - מנהלת החטיבה לזהות יהודית ב"כל ישראל חברים".

לדורית שבח על ההגהה


