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 רציונל

 
יוזמה, הובלה, מסירות, עוצמתיות לדוגמה ומופת בן עמינדב, נשיא שבט יהודה, הינו נחשון 

בעוד בני ישראל עמדו על שפת ים סוף מבולבלים ונסערים, משה ניסה להרגיע ולהוביל וחלוציות. 

נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה , קופץ למים ראשון, את העם בבטחה מול "הבלתי אפשרי". 

כך על פי מסורת חז"ל. נחשון מבצע פעולה שנראית כבלתי אפשרית אך מבצע אותה מתוך אמונה 

 . ולד דוד המלךיוכי מזרעו יזכה נחשון בזכות מעשיו ואמונתו  הדרך הנכונה. וביטחון בה' שזו

ושלים הנצורה מבצע לפריצת הדרך ליר - כמו "מבצע נחשון"נקראים גופים וקבוצות על שמו כיום, 

מדרשה ישראלית למנהיגות חברתית,  -; "מכינת קדם צבאית נחשון" בזמן מלחמת השחרור

ערכית בקרב בוגרות ובוגרי י"ב -רה על ידי טיפוח מנהיגות חברתיתהביא לשינוי בחבשמטרתה ל

 בהחונכות ווירטואלית  -"תכנית נחשון לקידום מצוינות אישית"  ה ומגזריה.ימכל שכבות האוכלוסי

כדי להעלות את מספר הזכאים לבגרות , תלמידים מהפריפריהסטודנטים מצטיינים חונכים 

ת משמשה היחיד -"יחידת נחשון"  יקה, בכימיה ובביולוגיה.איכותית במתמטיקה, באנגלית, בפיז

 . כוח אבטחה וכוח התערבות של שירות בתי הסוהרכיחידה מרכזית לליווי אסירים, 

 קפיצה המבטאת אומץ לב וראשוניות.וקיים הביטוי "קפיצה נחשונית" שמשמעותה 

 
( עולה הקשר בין החוויה 2004על רווחתם ובריאותם של בני נוער )הראל  ממחקרים לאומיים

החיובית בבית הספר לבין התנהגויות סיכון. כאשר הפרט פעיל ומעורב חברתית הוא חש  תחושת 

, יכולת ההתמודדות, המשפיעה על בטחונו (שהנה מרכיב מרכזי של הדימוי העצמי) ערך עצמי

 למסגרת ומפחיתה את התנהגויות הסיכון.וחדוות השייכות הנכונות 

 

כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים מנצחים זה עם זה. זה  ,אומר רבי מאיר היה"

אומר: אני יורד תחילה לים וזה אומר: אני יורד תחילה לים. מתוך שהיו עומדים 

לא כך היה  :רבי יהודה וירד לים תחילה. אמר לו בנימין קפץ שבטו של -וצווחים 

מעשה, אלא זה אומר אין אני יורד תחילה לים וזה אומר אין אני יורד תחילה לים. 

 "וירד לים תחילה נחשון בן עמינדב טלין עצה אלו באלו קפץמתוך שהיו עומדין ונו

 )תלמוד בבלי, מסכת סוטה דף ל"ו עמוד ב'(

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
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בספרות המקצועית מוצגת ההנחה כי בכל אדם קיים פוטנציאל של עוצמה שבנסיבות חיים תקינות 

שואף להגשמה. פעילות התנדבותית ומנהיגותית המלווה בחוויות של הצלחה והפקת לקחים גם 

. במהלך ההעצמה נוצר מכישלונות, תורמת להעצמה ולחיזוק הביטחון העצמי של המשתתפים

שילוב של קבלה עצמית וביטחון עצמי, הבנה חברתית ופוליטית ויכולת אישית לקחת חלק 

משמעותי בקבלת החלטות ובשליטה על משאבים בסביבה, המתקשרת עם מחויבות אזרחית )סדן, 

1997( ;1991 ,Serowבתהליך ההעצמה מתרחש שינוי פנימי וחיצוני הכולל: אמונה ביכולת .) 

האישית לקבל החלטות ולפתור בעיות וביכולת לפעול וליישם את הידע המעשי, המיומנויות, ויתר 

 .המשאבים שנרכשו בתהליך

 
הינה  (מנהיגות סמינרקבוצות המנהיגות והכשרת המנהיגים ) התפיסה העומדת בבסיס תוכנית

ית ספר נילי רואה בכל ערכיות. ב-שמנהיגות היא תכונה נרכשת על ידי למידת מיומנויות חינוכיות

 תלמיד את הפוטנציאל להיות מנהיג ללא קשר לגיל, לתפקיד ולהישגים לימודיים.

אנו רואים חשיבות רבה ביצירת תכנית לקידום מנהיגות צעירה הן ברמה המקצועית והן אם כן, 

הספר ובקהילה, -שתפעל בנושאים כלל קהילתיים מערכתיים בבית, מנהיגות ברמה הערכית

הספר ובקהילה בתחומי -לטפח מנהיגות כוללת ולהצמיח מנהיגים מעורבים ופעילים בבית במגמה

  החיים השונים.

 (:1996האלמנטים המקדמים תהליכי העצמה פרטנית והנוצרים ומתחזקים בתהליך הם )סדן, 

 מודעות לסביבה רחבה. ❖

 מילוי תפקיד בעל ערך חברתי ומנהיגותי.  ❖

 בקבלת החלטות בתהליך שוויוני. שייכות לקבוצה שבה לוקחים חלק ❖

 השתתפות במסגרת תומכת. ❖

 למידה ותרגול כישורים חברתיים. ❖

 פיתוח מודעות ביקורתית. ❖

 חיזוק הביטחון העצמי והכבוד העצמי.  ❖

של עצמה ה תתרחשבקבלת החלטות, בביצוען ובאכיפתן  התנסות בתפקידי מנהיגות,במהלך 

כל אלו תן של חשיבה מוסרית, אחריות אזרחית והנהגה ערכית. צמיחהפרט אשר תניב בעתיד 

 שזורים בשזירה הרמונית במסגרת למידה סדנאית ביחידות הוראה המרכיבות את הסמינר. 

כפי שמופיעים בפרופיל הבית ספרי רציונל זה תואם את מערכת הערכים המרכזית ואת החזון 

שואפים להצמיח מהם את היכולת המנהיגותית  אנותלמידנו בחינוך והובלת  .אנו צועדים םאורול

דרך לבאים הלהיות מפלסי הטמונה בהם, לעודד לקחת אחריות, לצעוד את הצעד הראשון ו

 בן עמינדב. אחריהם בדיוק כמו נחשון
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 מפת מתווה למוצר 
 

" למטרות משרד מנהיגים פורצי דרך -נחשונים התאמת הרעיונות, המטרות והיעדים של המוצר "

 החינוך המגולמות במסמך מתנ"ה, תשע"ח לחינוך היסודי. 

 מטרה ב': "חיזוק החינוך לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת ייחודיים".

 16, 13, 12, 10, 9: 0יעדי

 

 מקדם, מעודד ומאפשר מעורבות ויזמות של תלמידיםמנהיגים פורצי דרך"  -המוצר "נחשונים  •

 .ורים לקחת חלק משמעותי בתכנון מימוש יעדיו ומשימותיומו

 .הספר והקהילה-מטפח מנהיגות צעירה והשתתפות תלמידיו בחיי בית המוצר •

כפרט וכקבוצה תוך  מואחריות אישית לקידוו וייקח ביכולותיהתלמיד יאמין  באמצעות המוצר •

  .קיום קשר משמעותי ודיאלוג מתמיד עמם

אישיים, להכיל שונות, לעבוד -פר את יכולתו לנהל קשרים ביןשלתלמיד מוצר יאפשר לה •

 .בקבוצה ולנהוג בכבוד ובנימוס כלפי האחר

אזרחית פעילה -בעל יכולת שיפוט מוסרי ותפיסה ערכיתלהיות תלמיד המוצר יעודד את  •

ומגובשת, המחוברת לארץ, למורשת, למדינה יהודית ודמוקרטית והמתבססת על מחויבות 

 .העצמאותלערכי מגילת 

 .משלב מגוון מרחבי למידה פיזיים ווירטואליים, המאפשרים למידה משמעותית המוצר •
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 דרך" מנהיגים פורצי -נחשונים "

 

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

מגוון תהליכי ע"י  בית ספר נילי פועל להעצמה של הפרט
פיתוח ומימוש . כל אלו יאפשרו הלמידה והמענה לשונות

יטפח את הזהות יכולות באופן מיטבי, תוך פיתוח מצוינות. 
 .ציונית, אזרחיתהיהודית, 

 טיפוח האחריות 
 מצוינות כאורח חיים

 

מימוש אישי בתחום 
המנהיגות יצור משמעות 

יכולת המנהיגותית עצים את יו
 .של התלמיד

 שילוב בין תחומי דעת.
 ביטוי אישי ושיתופי פעולה.

    

 הלימודיהתחום  מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

פעיל לאורך השנה בקבוצת התלמיד יהיה שותף  .א

מנהיגות אחד לפחות והשתייכותו בקבוצה תהווה 

הפנמת השייכות והאחריות בסיס לבירור זהותו ו

 חייו.סביבתו ולעיצוב 

מגוון של  התלמיד יעבור תהליך של בירור זהות עם .ב

במסגרת השיח בקבוצת המנהיגות ובסמינר  ערכים

יבנה ויגלה משמעויות רלוונטיות לחייו ומתוך כך ת

 זהותו הערכית.

במסגרת קבוצת המנהיגות בה פעיל התלמיד, יגדיר  .ג

ברמה האישית ויעד/יעדים לקידום  צמיחהליעדים 

 .ופיתוח ברמה הקבוצתית

 

 פתיחת מגוון קבוצות מנהיגות על מנת למקסם את כמות התלמידים היכולים להיות פעילים בביה"ס. .א

 )ליישר קו בנושא קבוצות המנהיגות(.חשיפה ושיווק קבוצות המנהיגות השונות  .ב

 .שיבוץ הילדים בקבוצות המנהיגות לבחירתם .ג

 )דף יעדים בעזרת מחברת מעקב(. גיבוש הקבוצה והגדרת יעדים אישיים וקבוצתיים .ד

 .ביצוע ומימוש היעדים שהוגדרו .ה

 .בחינה ומעקב אחר היעדים לאורך השנה )צמתי הערכה( ע"י צוות המורים המלווה .ו

יתקיימו מפגשי העשרה והרחבה לכלל קבוצות המנהיגות להעצמה, פיתוח ובירור במהלך השנה  .ז

 .הזהות
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 מנהיגים פורצי דרך" -"נחשונים 
 

 
 

 

 

  

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

בית ספר נילי הנו משפחה קהילתית המחנכת את בוגריה 
לאחריות ולסבלנות כלפי הסביבה ופועלת להעצמה של 

 הפרט. 

 טיפוח האחריות 
 פיתוח הסובלנות

התייחסות לסביבה ולנראות 
משמעותי יוצרים קשר הדוק ו

 עבור התלמיד

 עבודת צוות
 יצירתיות

 ביטוי אישי.

    

 פיסיהתחום  ציונית, אזרחית מטרות להבניית זהות יהודית,

התלמיד ייחשף לערכים, מושגים והיגדים יהודים,  .א

ציוניים ואזרחיים בתחומים הערכיים והלימודיים 

 פעיל. מנהיגותבאמצעות לוח 

 המנהיגות.התלמיד ייחשף לתוצרי שבוע  .ב

אותו בתהליך בירור אישי שילווה  משובהתלמיד ימלא  .ג

 )תחילת שנה וסוף שנה(. הזהות וגיבושו

 לוח מנהיגות יכלול מנהיג החודש + פרסום העשייה של קבוצות המנהיגות השונות. .א

 בניית דף משוב אישי וקבוצתית לתחילת שנה וסוף שנה. .ב
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 מנהיגים פורצי דרך" -"נחשונים 
   

 
 

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 העבודהנוסחת 

 )"איך"(

ביה"ס מעביר את בוגריו בתהליכים לימודיים חינוכיים 
יטפח את הזהות היהודית, מגוונים תוך מענה לשונות ו

ציונית, אזרחית ויעמיק את הקשר והשייכות והקהילה לעם 
 ולמדינה.

 פיתוח הסובלנות
 מצוינות כאורח חיים

 שייכות

יכולות ארגוניות מימוש 
מתן בתחומים השונים תוך 
חושת ביטוי אישי והעצמת ת

 השייכות.

 ביטוי אישי ועבודת צוות/שיתופי פעולה.

    

 ארגוניהתחום  מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

לקבוצות תלמיד ייחשף לתהליכים הקשורים  .א

יברר את זהותו היהודית, המנהיגות השונות ובעזרתם 

 דמוקרטית.-הציונית והאזרחית

משוב, צמתי הערכה התלמיד ייחשף למועדים למילוי  .ב

 .המשובוייקח חלק באחריות המשותפת למילוי  ובקרה

התלמיד יבנה יחד עם חבריו בקבוצת המנהיגות תוכנית  .ג

 העשרה מותאמת.

 באחריות רכזת המנהיגות לבנות את צוות המורים שיוביל את קבוצות המנהיגות השונות. .א

 הלימודים, רכזת המנהיגות תפרסם לו"ז שנתי של קבוצות המנהיגות.בשבוע השני של פתיחת שנת  .ב

 שיווק קבוצות המנהיגות ע"י צוות המורים המלווה ומחנכי הכיתות בכיתות הלימוד. .ג

 רישום ושיבוץ התלמידים לקבוצות המנהיגות השונות ע"י מחנכות הכיתות. .ד

 בחודש האחרון )יוני(. -ובסוף השנה בחודש הראשון )ספט'/אוק'(;  -בתחילת השנה מילוי טופס יעדים  .ה

 אחת לשלושה חודשים שיח בקבוצות המנהיגות השונות. -צמתי מעקב ובקרה  .ו

מתן התייחסות בתהודה )תעודה( לפעילים בקבוצות המנהיגות כהיגד ב"ממני אליך" או "כישורי חיים".  .ז

 ההיגד ייכתב ע"י המורה המובילה את התלמיד בקבוצת המנהיגות.
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 מנהיגים פורצי דרך" -"נחשונים 
 

 

 חזון בית הספר  

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

בית ספר נילי הנו משפחה קהילתית המחנכת את בוגריה 
לאחריות ולסבלנות כלפי הסביבה ופועלת להעצמה של 

אזרחית הזהות היהודית, ציונית, בשילוב וטיפוח  הפרט
 ויעמיק את הקשר והשייכות והקהילה לעם ולמדינה.

 טיפוח האחריות 
 פיתוח הסובלנות

 מצוינות כאורח חיים
 העצמת ערך השייכות

מימוש אישי בתחום 
המנהיגות יצור משמעות 

 ויעצים את תחושת השייכות.

 ביטוי אישי
 שיתוף פעולה

 עבודת צוות

    

 אזרחית מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית,

מודעות  -טיפוח הפוטנציאל האישי של התלמיד  .א

לייחודיותו, תכונותיו, נטיותיו וכישוריו, תוך מימוש עצמי 

 וחיזוק בטחונו ודימויו האישי.

דרכי  -טיפוח כישורים ומיומנויות חברתיות בתלמיד  .ב

תקשורת בין אישית, ניהול משא ומתן, הקשבה, 

דעה ונקיטת התייחסות וביטוי עצמי, חשיבה, גיבוש 

עמדה ביקורתית, קבלת החלטות, הכרה בשונות של 

 הזולת, התמודדות עם קשיים שונים וכדומה.

 חברתיהתחום 

 חשיפה ושיח סביב הרצאות העשרה אחת לחודש. .א

 ביחס למעורבות חברתית.יעד לעצמו  יגדירכל תלמיד  .ב

 י.התלמידים בקבוצות המנהיגות ייקחו חלק פעיל בשבוע המנהיגות הבית ספר .ג

כל קבוצת מנהיגות נותנת מעצמה פעילויות חברתיות ייעודיות לאורך השנה המשובצות בתכנית הבית  .ד

 פעילויות לשנה(. 3ספרית )מינימום 
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 מנהיגים פורצי דרך" -"נחשונים 
     

 
  

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

זהות יהודית, ציונית, ו לאת בוגריך ויטפח חניבית ספר נילי 
לעם  ,קהילהלאזרחית ויעמיק את הקשר והשייכות 

 ולמדינה.

 טיפוח האחריות 
 פיתוח הסובלנות

 העצמת ערך השייכות

הכרה בהיסטוריה ובתרבות 
יהודית יוצרת -הישראלית

ומעצימה את תוך השייכות 
 כבעלת משמעות.

 ביטוי אישי
למקורות תוך שיתוף פעולה ושילוב חשיפה 

 בין תחומי הדעת.
 יצירתיות

    

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

היות שותפים בקבוצת מנהיגות לתלמידי ביה"ס ישאפו  .א

 אחת לפחות.

 תרבותיהתחום 

 פתיחה של מגוון של קבוצות מנהיגות שייתן מענה מרבה תלמידי ביה"ס. .א

 בתחילת השנה.חשיפה בכיתות  .ב

 ופרגון לתלמידים הלוקחים חלק בקבוצות השונות. עידוד .ג

 בחינה של מצטיינים בקבוצות המנהיגות. .ד
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 מנהיגים פורצי דרך" -"נחשונים 
 

 
 
 

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

בית ספר נילי הנו משפחה קהילתית המחנכת את בוגריה 
לחיזוק הקשר לאחריות ולסבלנות כלפי הסביבה ופועלת 

 . לעם ולמדינה ,קהילהלוהשייכות 

 טיפוח האחריות 
 פיתוח הסובלנות

 העצמת ערך השייכות

קהילתית -עורבות חברתיתמ
תחושת יוצרת ומעצימה את 

 השייכות.

 הקהילתיים. השתלבות במגוון תחומי החיים
 שילוב בין תחומי דעת

 יצירתיות וביטוי אישי

    

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

-התלמיד יברר את זהותו היהודית, הציונית והאזרחית .א

 .הקהילהעם בשיתוף פעולה דמוקרטית 

 הקהילתיהתחום 

 משותפות.יצירת מועצת מנהיגויות שתיפגש עם רכזת הקהילה להגדרת משימות  .א

 קהילתית.-בניית תכנית שנתית בית ספרית .ב
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 תכנית שנתית
 

 "אוגר בקיץ בן משכיל; נרדם בקציר בן מביש"
 )משלי, י' ה'(

 

 פעולות נושא חודש

אוגוסט  
 ספטמבר

הגדרת קב'  •
המנהיגויות ובניית 

תכנית עבודה לכל 
 קבוצה.

 .שיוכלו להפעיל קב' מנהיגות עות צוות ומוריםבחינת ש •
 הנושא השנתי.וצרכי ביה"ס מול  - מנהיגות 'ברעיונות לק •

 עבודה שנתית. כניתכל מורה המפעיל קב' מנהיגות יכתוב ת •
 וף חודש ספטמבר של שנה"ל.הגשת התכנית עד ס •

 אוקטובר
שיווק קב'  •

 המנהיגויות

 .המנהיגויות מכתב למורים לקראת שיווק •
 הפתיחה.הכנת המנהלת לשיח  •
 .ריםמכתב להו •
 כניסה לכיתות לשיווק. •

 לוי שאלון אינטרנטי ע"י התלמידים.מי •

 נובמבר
הפעילויות  פתיחת •

 בקבוצות מנהיגויות

 הצגת התקנון. •
 .שנכתבה עבודה בהתאם לתכנית העבודה •

 ".ויותמנהיגמועצת המנהיגות ל"' כל קבאחד מבחירת נציג  •
 
 סגירת מקום. -לקראת סמינר מנהיגות  •

 דצמבר

פעילויות שוטפות  •
של קב' 

 המנהיגויות
 
 סדנה/מרצה אורח •

 השנתית. עבודה בהתאם לתכנית העבודההמשך  •
 .בוצותבק קרה ומשוב לגבי הפעילויות השונותבצומת  •
 עדכון ושינוי תכנית העבודה בהתאם. •
 במועצת המנהיגויות והיערכות בהתאם.שיתוף ועדכון  •
 
 .בחירת מרצה אורח/סדנה •

 ינואר

פעילויות שוטפות  •
של קב' 

 המנהיגויות
 
 סדנה/מרצה אורח •

 השנתית. עבודה בהתאם לתכנית העבודההמשך  •
 בקבוצות. קרה ומשוב לגבי הפעילויות השונותבצומת  •
 עדכון ושינוי תכנית העבודה בהתאם. •
 במועצת המנהיגויות והיערכות בהתאם.שיתוף ועדכון  •
 
מכל  20%) המנהיגות פוטנציאלית לסמינרת תלמידים רשימ •

 כיתה(.
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 פעילויות שיש לנקוט נושא חודש

 פברואר

פעילויות שוטפות  •
של קב' 

 המנהיגויות
 
 סדנה/מרצה אורח •

 השנתית. עבודה בהתאם לתכנית העבודההמשך  •
 בקבוצות. קרה ומשוב לגבי הפעילויות השונותבצומת  •
 עדכון ושינוי תכנית העבודה בהתאם. •

 המנהיגויות והיערכות בהתאם.במועצת שיתוף ועדכון  •
 
 ראיונות לקראת הסמינר •

 מרץ

פעילויות שוטפות  •
של קב' 

 המנהיגויות
 
סמינר הכנות ל •

 מנהיגות

 השנתית. עבודה בהתאם לתכנית העבודההמשך  •
 בקבוצות. קרה ומשוב לגבי הפעילויות השונותבצומת  •
 עדכון ושינוי תכנית העבודה בהתאם. •
 המנהיגויות והיערכות בהתאם.במועצת שיתוף ועדכון  •
 
 ם לסמינר. בניית מערכיהגדרת נושא ו •
 גיבוש צוות לסמינר. •

 אפריל
פעילויות שוטפות  •

של קב' 
 המנהיגויות

 השנתית. עבודה בהתאם לתכנית העבודההמשך  •
 בקבוצות. קרה ומשוב לגבי הפעילויות השונותבצומת  •

 עדכון ושינוי תכנית העבודה בהתאם. •
 במועצת המנהיגויות והיערכות בהתאם.שיתוף ועדכון  •

 מאי

 סמינר מנהיגות •
 
סיכום שנה  •

 בקבוצות
 

 השנתית. עבודה בהתאם לתכנית העבודההמשך  •
 בקבוצות. קרה ומשוב לגבי הפעילויות השונותבצומת  •
 עדכון ושינוי תכנית העבודה בהתאם. •
 במועצת המנהיגויות והיערכות בהתאם.שיתוף ועדכון  •

 סיכום שנה. •
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 התארגנות וקווים מנחים -לפני רגע 
" 

 יעילות היא לעולם אינה מקרית. היא תמיד התוצאה של 
 ".מחויבות למצוינות, חכמה, תכנון ומאמץ ממוקד

 )פאול מייר(

 

 כללי

תבחן  ח'. -כיתות ז'  - 2ו' ; שכבה  -כיתות ד' - 1קבוצות מנהיגות יהיו בשתי שכבות גיל: שכבה  •

 מנהיגות.מטרת קבוצת הח' בהתאם ל-ד'כיתות לקבוצת מנהיגות מסוימת  האפשרות להרחיב

להשתדל לא לאפשר לתלמיד להשתתף ביותר  -כדי למצות את יכולת התלמיד באופן מיטבי  •

 מקבוצת מנהיגות אחת. 

 צוות המורים המפעיל  

יגויות את קבוצות המנה הצוות המורים שילווגבי בחינה מול המנהלת, לפני שנת הלימודים, ל •

 (.בחינת שעות ונושאי לימודהשונות )

כתיבת תכנית לבחירת שם לקבוצת המנהיגות שלכם ופנייה לצוות המורים בהתאם ובקשה  •

 .מצ"ב נספח א'() עבודה אחידה ומאורגנת

 תפקידיה: כל קבוצת מנהיגות פעילה.מנציג תכיל  -מנהיגויות המועצת 

 .כפילויותהיכרות עם הפעילויות ומניעת  •

 יצירת שיתופי פעולה במידת הצורך. •

 עדכון שוטף ובחינת רעיונות חדשים. •

 הובלת יום המנהיגות. •

 סמינר מנהיגות

  .ת המנהיגותועבור התלמידים שהוכיחו את עצמם לאורך השנה בקבוצ ובונוספעילות שיא  •

יתקיימו תהליכי בקרה והערכה לאורך כל השנה לבחירת המועמדים. יפורט בסעיף סמינר  •

 בהמשך. יגותמנה

 מאגר משימות ורעיונות לקבוצות מנהיגות

 נאמני ניקיון. •

 נאמני ציוד ספורט. •

 אחראי חדר חטיבה. •

 נאמני תורנות  חצר. •

 נאמני ספרייה. •

 נאמני חדר מחשבים. •

 נאמני משחקי קופסה. •

 מחויבות אישית. •

 השנה. במהלךליווי תלמידים חדשים  •

 .(בוגרים חונכים צעירים) פדגוגית-חונכות אישית •

 קיר בית ספרי :  אקטואליה/ מנהיגויות •

 הנהגה ירוקה •
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 נספח א'
 קבוצת מנהיגות דוגמה לתכנית עבודה של 

 
 כוכבים תשע"ח 2 -בית ספר מקדם בריאות 

 

 מנחיםעקרונות 

העדפת מזון ובחירה מושכלת בחברת השפע, העדפת שתיית  -תזונה מאוזנת, מגוונת ומותאמת 

מים על משקאות ממותקים, עידוד אכילת פירות וירקות, הימנעות ממאכלים עתירי שומן ועתירי סוכר, 

 הקשר בין תזונה ובריאות. , הפחתת שעות מסך ועידוד פעילות גופנית

שתיית מים , צריכת ירקות ופירות , צריכת דגנים מלאים  העדפת - תזונתית מאוזנתשיפור התנהגות 

חטיפים וממתקים, אכילת ארוחת בוקר מדי יום, אכילת ארוחה משפחתית   וקינטיות ,הפחתת צריכת

 .ביום

ביצוע הפעילות הגופנית החופשית במסגרת   הרחבת - ביצוע הפעילות הגופנית  העלאת היקף

דקות בשבוע בנוסף לשיעורי החינוך הגופני וזאת ב: משחקי כדור, ריקודי  90יום הלימודים להיקף של 

 .'עם וריקודי שורות, זומבה, תחרויות, הפסקות פעילות וכד

 שיפור אופי פעילות פנאי

 ם.ב( עד שעתיים ביוצמצום משך זמן מסך )טלפון נייד, טלוויזיה ומחש •

 ר.הליכה ברגל, רכיבה על אופניים, שחייה ומשחקי כדוי: הגברת הפעילות הגופנית בפנא •

העלאת המודעות של התלמידים לתחומים שונים הנוגעים בבריאות שייבחנו מזוויות שונות, חלקן  •

 לא קונבנציונאליות.

 חשיפת התלמידים לקונפליקטים עולמיים בנושאי הבריאות •

 התלמידים לשגרירים לקידום הבריאות בבתיהם ובבתי הספר שלהםהפיכת  •

 בחינוך היהודיבריאות 

 .סוכות ושמחת תורה  –  נפש בריאה ושמחה תשרי: •

 .מחלות חורף ומניעתן  סתיו, גשם, מים, חשיבות השתייה, שתייה מוגזת וממותקת, מרחשוון: •

 .לאכול?( שמן, שמן זית, רזון יתר והשמנת יתר )כמה סופגניות כסלו: •

 .שנת חורף, שינה ובריאות, שעות שינה, שינה איכותית טבת: •

 .שבעת המינים, אכילת ֵפרות שבט: •

 .בין שתייה להתמכרות –"יין ישמח לבב אנוש"?  אדר: •

 .ניקיון, היגיינה, רחיצה, נטילת ידיים ניסן: •
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מדינה  –הבריאות יום העצמאות, חקיקה ויזמות ממשלתית, עירונית וקהילתית בתחומי  אייר: •

 .בריאה

 .מוצרי חלב ובריאות –חלב  סיוון: •

 .קיץ: שמש, תרבות הפנאי בחופש הגדול •

 דרכים, הולכי רגל ונהגים. לקראת החופשה: •

 

 

 

 תשע"ח -תכנית הנהגת בריאות 

 

 פעילות לכלל בית הספר פעילות במפגש הנהגה נושא חודש

 אוקטובר 

מפגשים  -פתיחת שנה 

 עם הנהגה ותיקה

 שיח חלוקת תפקידים

 עבודת צוות

 פעילות בריא לי בנילי •

 הפסקה בריאה  •

יום ההליכה הבינלאומי: הכנת  •

שיעורים שיועברו בכיתות 

בנושא בטיחות בזמן הליכה + 

 חשיבות הליכה לבריאותנו.

 שאלון בריאות
הכנת שאלון בריאות 

 בשיתוף עם הנהגת תקשוב

 העברת השאלון בכיתות. •

 מסקנות. ניתוח שאלון והסקת •

 נובמבר

פעילות הכרות של  •

הנהגה ותיקה 

 וחדשה.

 העמדה מול קהל  •

היגיינה אישית  •

 וסביבתית

. 

 

 משחקי חברה •

שיח אודות הנעשה  •

בהנהגת בריאות בשנה 

 שעברה

תיאום ציפיות לקראת  •

 השנה הקרובה

 הצגת תכנית העבודה  •

היגיינה בשירותים,  •

הכנת  -רחיצת ידיים 

שלטים וסיסמאות 

 לשירותים, חסכון במים. 

כל כיתה אחראית  •

לנקות את חצר בית 

 הספר במשך שבוע

 שתייה מוגזתהשפעה של  •

  .וממותקת

תלמידי הנהגת בריאות יעבירו  •

הדרכה בכיתות בנוגע לסוגיות 

 אלה.

הכנת שילוט לשירותים  •

 ובכיתות.

ניקיון  -ירוקה  הכנת לוז לסיירת •

חצר בית הספר בכל יום לאחר 

 ההפסקה הגדולה.

 דצמבר

שמן, שמן זית, רזון יתר 

והשמנת יתר )כמה 

 סופגניות לאכול?(

חיבור של חג חנוכה  •

 לאכילת שומן יתר

השוואה בין שומן מן  •

 החי לשומן מן הצומח

התלמידים יחשבו על  •

משחק בנושא זה אותו 

 יעבירו בהפסקה פעילה

 -פעילה בחנוכה  הפסקה - •

הבדל בין שומן צמחי לשומן 

 מהן החי.

שמירה על ביטחוננו בהדלקת  - •

 חנוכייה.
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 פעילות לכלל בית הספר פעילות במפגש הנהגה נושא חודש

 מיחזור וקיימות ינואר

פח מיחזור לכל כיתה  •

 של ניירות.

איסוף בקבוקים ומחזורם  •

 בשיתוף תלמידי כיתה ח

הובלה של תחרות מיחזור בית 

 ספרית

 פברואר

מאגר פעילויות שיקדמו 

בבית  אורח חיים בריא

 הספר

 נופש פעיל אחת לשבוע •

 הרקדה אחת לשבוע •

שישי חמים ובריא אחת  •

לחודש: חלוקה של תה 

צמחים ועוגייה בריאה 

 בשיתוף הנהגת הורים

 הפסקה פעילה

 מרץ

 חשיבות ארוחת הבוקר

 -ארוחת בוקר מאוזנת

קבוצות המזון ובחירה 

בהתאם לגיל נכונה 

 ומשקל הילד.

הכנת שיעורים בשיתוף 

למדעים, עברית מורים 

וכישורי חיים בנושא ארוחה 

 מאוזנת וקבוצות מזון.

 תחרות "הכיתה הבריאה"

 אפריל
הכנת יום שיא בנושא 

 בריאות

הכנת תפריט משפחתי  •

 לארוחת בוקר בריאה 

תחרות מחניים לכלל  •

 בית הספר.

תחרות מחניים עם בית  •

 ספר בישוב מקביל.

הרצאות של הורים  •

 מתחום הבריאות

שיתוף מורה למדעים, חנ"ג, בריא 

 לי בנילי, הנהגת הורים

 מאי

 שאלון בריאות

מוצרי חלב  –חלב 

 ובריאות

הכנת שאלון בריאות  •

בשיתוף עם הנהגת 

 תקשוב

הכנת שיעור על חשיבות  •

 אכילת מוצרי חלב 

העברת השאלון בכיתות  •

והשוואה לשאלון שנערך 

 בתחילת שנה.

תחרות מעדני בריאות ומוצרי  •

 כיתות.חלב ב

 יוני 

 בטיחות בדרכים:

, רכיבה על אופניים

 הולכי רגל ונהגים.

הכנת משחקי בטיחות 

 בשיתוף רכזת זה"ב
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 מנהיגותקבוצת שיווק ובחירת 
 

 כדי לשכנע אנשים לעשות משהו או לקנות משהו, צריך לדבר בשפתם 

 ."חושבים הם שבה בשפה
 (דייויד אוגילבי)

 
 

 :התארגנות והיערכות

 (.'ב)מצ"ב נספח  המנהיגויותאת קבוצות  שילוולמורים הוצאת דף מידע  •

 . ('ג)מצ"ב נספח  המורים לכיתותכניסת הכנת ברושור מנהיגויות לפני  •

 הברושור יחולק לתלמידים כשבוע לפני יום שיווק המנהיגויות. •

 (.'ד)מצ"ב נספח  לעידוד התנדבות ותרומה לקהילת ביה"ס להוריםהוצאת דף מידע  •

 הכנת טופס רישום אינטרנטי )מצ"ב נספח ו'(. •

 
 :מפגש חשיפה

 :מועד •

o המתעניינים )לא חובה להציג את  ורק לילדים יום הלימודיםסוף חשוב לקיים את המפגש ב

 הקבוצות לכלל התלמידים(.

o  במפגש זה  נוכחים בקבוצות המנהיגות שכל המורים המשתתפיםמול המנהלת/הסגנית לוודא

 )לדאוג להחלפות בהתאם(. 

 :מהלך המפגש •

o (.'ה)מצ"ב נספח  מנהלת ביה"ס עם התלמידים דברי פתיחה של 

o חשוב שהמורה יגיע מוכן עם המידע הבא:  -קבוצת מנהיגות ע"י המורה האחראי  הצגת כל

מטרת הקבוצה, פעולות עיקריות במהלך השנה, היכן יבוא לידי ביטוי פועלה של הקבוצה 

יה"ס )חברת הילדים/מתחם בתוך ביה"ס/קהילה וכדומה(, מס' התלמידים בקבוצה, יום בב

 המפגש ושעות.

o .זמן לשאלות 

 
 :חשיפהלאחר ה

 .ע"י התלמידים המנהיגות לקבוצותאינטרנטי הופס טהמילוי  •

 ימים(. 3הגבלת מועד מילוי הטופס )עד  •

)לוודא שהתלמיד יהיה בקבוצה מיון התלמידים לקבוצות בהתאם לרישום וטיפול בהתנגשויות  •

 שבחר/בקבוצה אחת בלבד!(.
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 :אחר

 םהזדמנות לתלמידים ליצור קבוצות מנהיגות משלה תינתןכאן  -תהליך דומה יתרחש מול החטיבה  •

רעיונות לקבוצות מנהיגויות אפשריות: קבוצת מנהיגות בית ספרית שתצטרף לישיבות הנהגת  -

 ההורים ותהיה פעילה דרכה; קבוצת חונכות; קבוצת חדר חטיבה; קבוצת קיוסק וכדומה.

 קבוצות המנהיגות בברושור:רעיונות למשפטי פתיחה עבור  •

o ".....לב(.בי נחמן מברסר" )דע לך שכל עשב ועשב יש לו ניגון מיוחד 

o " כל רעיון חדש, בין דתי בין מוסרי או חברתי, לא יקום ולא יהיה בלעדי ֶחבר "כהנים" אשר

 )אחד העם(. יקדישו לו חייהם..."

o ( "במדבר רבה, פרשה ח"אין הדבר תלוי אלא בי.)' 

o  אנושי "עיקר מהותו וערכו של היחיד אינו נתון בו בתור יצור נבדל, אלא בתור חבר לציבור

 (.אלברט איינשטיין) "גדול

o חברה בריאה אחוזה בעצמיותם של היחידים כמו שהיא אחוזה בקשר הפנימי שביניהם" "

 )אלברט איינשטיין(.

o  האם יש משהו שאתה משתוקק לו, או משהו שהיית רוצה מאוד שיקרה? התמקד בו בכל יכולת

דיו וריכוזך עז דיו, תוכל לממש את הריכוז שלך. דמיין לך אותו בפרטי פרטים, אם רצונך איתן 

 .. )רבי נחמן מברסלב(משאלותיך

o  כשאדם עולה במעלה ההר לא די שיראה מרחוק את הפסגה הגבוהה וישא תמיד את עיניו

לקראתה, עליו לראות את השבילים ולבדוק אם אין בדרכים פתחים ובורות או חיות טורפות. 

 גוריון(.-ם, אחרת לא יגיע לפסגה )דוד בןו לעקוף אותואם ישנם, עליו להתגבר עליהם א

o (בנימין זאב הרצל" )"אם תרצו אין זו אגדה. 
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 מכתב לצוות המורים  -' בנספח 
 

 00/00/0000תאריך: 
 
 

 הנדון: הערכות לפתיחת קבוצות המנהיגות בביה"ס לשנת תשע"ח.
 

הבית ספרית,  קבוצות המנהיגות מאפשרות לכלל תלמידי ביה"ס לקחת חלק משמעותי בעשייה
 להוביל תהליכים ולחוות את תחושת השייכות לביה"ס ולקהילה באופן עוצמתי ומשמעותי.

מגוון קבוצות המנהיגות הוא זה המאפשר לכל ילד, למצוא את התחום הרלוונטי והמעניין עבורו, ללא 
תן ובעזרתן כל תנאי ביכולות ובהישגים הלימודיים, מתוך אמונה שלכל ילד יש חוזקות ויכולות שאי

 הוא יכול לצמוח.
 

 השנה זו השנה השנייה בה ביה"ס ימשיך לפעול ולהוביל קבוצות מנהיגות בתחומים שונים ומגוונים.
ו', לגבי תלמידי החטיבה יפתחו קבוצות מנהיגות שונות  –קבוצות המנהיגות מיועדות לתלמידי כיתות ד' 

ה, במידה ויהיו ילדים אשר ירצו מאוד לקחת ומותאמות לצורכי החטיבה וזאת בתיאום עם רכזת השכב
חלק באחת מקבוצות המנהיגות שלכם, זה יעשה באישור של המורה המלוות את הקבוצה ובהסתמך 

 על שנה שעברה.
 

 מיד לאחר חופשת סוכות נציג בפני התלמידים את קבוצות המנהיגות. 
קבוצת המנהיגות שהיא כל מורה תתבקש להציג בפאנל בפני כל תלמידי הכיתה את הנושא של 

 מובילה. 
מובילה קבוצת מנהיגות לחשוב באופן יצירתי כיצד היא הלטובת העניין באחריות כל מורה 

)שימו לב שבהזדמנות זו אנו עושים מודלינג של שיווק  המנהיגותקבוצת מעוניינת לשווק את 
 ופרסום עבור התלמידים( ולכן אבקש להתייחס לזה בהתאם.

 
תלמידים ימלאו טופס מקוון ובו הם יבחרו את קבוצת המנהיגות בה הם רוצים לקחת מיד לאחר מכן ה

 חלק.
 

 נתחיל את המפגשים הראשונים של קבוצות המנהיגות. 5/11/17 -בשבוע של ה
 

אבקש מכל אחד מכם לחשוב על שם שיווקי/ חדשני לקבוצת מנהיגות שלו, לשלוח לי את 
 ים והשעות שבהם תפעילו את קבוצת המנהיגות.תוכנית העבודה השנתית, ולכתוב את הימ

 
זכרו שלפני שמתחילים בעבודה חשוב ליצור ולגבש את הקבוצה, לכן הקצו זמן בתוכנית לגיבוש 

 קבוצה.
לאור העובדה שדברנו על התוכנית השנתית לפני היציאה לחופש אבקש מכולם להעביר אלי את 

 תכנית העבודה עד מוצ"ש.
 

 הפעולה ובהצלחה לכולנו.תודה רבה על שיתופי 
 רכזת מנהיגויות
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 לתלמידקבוצות מנהיגות ברושור  -' גנספח 
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 מכתב להורים  -' דנספח 
 

 00/00/0000תאריך: 
 
 

 תשע"ח -קבוצות מנהיגות הנדון: 
 

 .הפרט להעצמת לופעלו והסביבה הזולת כלפי וסובלנות לאחריות התלמידים את חנךבחרנו ל
שפיתחנו, נבנו בשנה שעברה קבוצות מנהיגות בתחומים שונים,  תייחודי  "מנהיגות" תכנית במסגרת

 אשר פעלו לאורך השנה בהובלת הצוות החינוכי.
 

משמעותי בעשייה הבית ספרית, פעיל ו קבוצות המנהיגות מאפשרות לכלל תלמידי ביה"ס לקחת חלק
 באופן עוצמתי.להוביל תהליכים ולחוות את תחושת השייכות לביה"ס ולקהילה 

ללא כל תנאי שמעניין אותו.  וזאת למצוא את התחום תלמיד מגוון קבוצות המנהיגות מאפשר לכל 
מתוך אמונה שלכל ילד יש חוזקות ויכולות שאיתן ובעזרתן הוא שלו ו ביכולות ובהישגים הלימודיים

 .ולהתפתח יכול לצמוח
 

מידי החטיבה יפתחו קבוצות מנהיגות מותאמות תלל .ו'-קבוצות המנהיגות מיועדות לתלמידי כיתות ד'
 הם.לצורכי

 
 ו'.-תקיימו מפגשי חשיפה של המנהיגויות בכיתות ד'במהלך השבוע י
בה ירצו קבוצת המנהיגות באמצעותו יוכלו לבחור את התלמידים טופס מקוון ימלאו   לאחר החשיפה
 להיות פעילים.

ימים ושעות יפורסמו )בסוף יום הלימודים  המפגשים יתקיימו החל מחודש נובמבר, אחת לשבוע
 .(בהמשך

 
בבקשה עודדו את הילדים לקחת חלק, שוחחו עמם על חשיבות מעורבותם החברתית, על ההזדמנות 

בביה"ס על תהליכים שנוגעים להם להשפיע לפתח יכולות מנהיגות והובלה. וכמובן על האפשרות 
 .ומחוצה לו

 
ר מנהיגות, במסגרת המיונים יתבקשו המועמדים לספר על בחודש מאי יתקיים סמינלידיעתכם, 

בקבוצות  ,לאורך השנה באופן עקבי התלמידיםמעורבותם ופעילותם בקבוצות המנהיגות. השתתפות 
 תסייע לתלמידים להתקבל לסמינר. המנהיגות 

 
 
 

 ה,בברכ
 

 
 רכזת  מנהלת בית הספר 

                           מנהיגויות והצוות החינוכי 
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 מנהיגות' קראת בחירת קבלדוגמה למצגת  -' הנספח 
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 (google formsטופס בחירה אינטרנטי ) -' ונספח 
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 הלכה למעשה -קבוצות מנהיגות 
 

 הרצון שלך לראות תמיד את הטוב שבאנשים, יגרום לך לראות ולחוש את הטוב שבך,"
 "רשלך בצורה חיובית ביותויבנה את התדמית 

 )רבי נחמן מברסלב(.

 

מנהיגות היא "היכולת של אדם להשפיע, להניע ולאפשר לאחרים לתרום לאפקטיביות ולהצלחה של 

מי אני? מה  -ים. במסגרת קבוצות המנהיגות התלמיד יברר עם עצמו ובקבוצה הארגון בו הם חבר

 מנהיג?  -שלי כתלמידייחודי בי? מדוע אני בקבוצה זו? מה סימן ההיכר 

קיימת חשיבות ברצף והמשכיות של התלמיד בקבוצת המנהיגות, לכן נאפשר לתלמיד להמשיך 

בקבוצת המנהיגות באופן אוטומטי לשנה שאחרי, הדבר מותנה בהמלצת המורה המלווה ובשיח מול 

 מנהיגותית שלו בקבוצה.-התלמיד בבירור הזהות האישית

 

 .של הקבוצההשנתית  בהתאם לתכנית העבודהתתבצע עבודה עם הקבוצה  •

במסגרת התכנים של תכנית העבודה, יש לשלב גם טקסטים ציוניים/יהודיים/אזרחיים והתייחסות  •

 למודלים 

התייחסות למקומו של  - הבית ספריים חשוב להקפיד על שיח המדבר את הפרופיל והערכים •

אותי בהכרח למנהיג? התייחסות בקבוצה? האם הימצאותי בקבוצת מנהיגות הופכת  המנהיג

לנוכחות ועשייה )תקנון(, תרומת הקבוצות לקהילת ביה"ס ומחוצה למסגרת הבית ספרית 

 וכדומה.

יש לבצע בדיקת נוכחות דרך הסמארטסקול ולדבר  - אכיפת התקנוןהקפדה על בדיקת נוכחות ו •

 התקנון בכל מפגש )להנכיח את נוכחות התלמידים, העשייה שלהם וכדומה(.

חשוב להוציא תוצרים ולשגרר את העשייה של הקבוצה בכיתות ובקרב התלמידים, הצוות החינוכי  •

יש לקבוע יעדים ומטרות שיוצגו אחד לחודש/חודשיים בהתאם לעשייה  - וקהילת ההורים

 ולפרויקטים שהוגדרו במסגרת התכנית.

תלמידים שאינם מתפקדים, אחת לחודש/חודש וחצי יש לבצע בקרה על מקום התלמיד בקבוצה.  •

 יוזמים, פעילים חשוב לבצע איתם שיחת עידוד/בירור ולבחון את המשך דרכם.

המעקב יהיה בעיקר בסמארטסקול +  -רהמלצה על תלמידים פוטנציאלים לסמינחשוב למלא  •

 צמתי הבקרה שבפעולה הקודמת.

 גשים.בסארטסקול יש לרשום כל פעולה/יוזמה/עשייה שהתלמיד ביצע במהלך המפ •

קיום שיחות סיכום מול התלמידים בכל קבוצה ע"י המורה לגבי המשכיות בקבוצה לשנה"ל  •

 הבאה.
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 מנהיגותקבוצות תקנון 
 

 "כשאדם מתעלה העולם מתעלה עימו"

 (הרמח"ל)

 

 החזון בתקנון

בית ספר נילי הינו משפחה קהילתית, המחנכת את בוגריה לאחריות ולסובלנות, כלפי הזולת והסביבה 

 ופועלת להעצמה של הפרט בכל מעגלי חייו. 

בכל חברה וארגון ישנם כללי משמעת שונים. כולם באים להבטיח בטחון, סדר והשגת מטרות. תקנון 

 ר הזכות לכבוד והחובה לכבד.בית הספר מבוסס על התפיסה כי לכל באי בית הספ

מגוון תהליכי הלמידה והמענה לשונות יאפשרו פיתוח ומימוש יכולות באופן מיטבי, תוך פיתוח מצוינות. 

 בית הספר מטפח הידברות כפתרון לקונפליקטים ומגנה כל תופעה של אלימות.

הקשר והשייכות לקהילה, בית הספר יטפח את הזהות היהודית, ציונית, אזרחית דמוקרטית ויעמיק את 

 -לעם ולמדינה. אנו מחנכים לאורם של  ערכי, האחריות, הסובלנות והמצוינות ומאמינים כי

 שייכות יוצרת משמעות יוצרת שייכות.

 

 קבוצות המנהיגותעבור  השלמה לתקנון הבית ספר

 כללי

בות של כל הנוטלים התקנון נועד לקבוע נהלים וסדרים ברורים ומוסכמים שיבהירו את הזכויות והחו

מנהיגותי, תוך קיומה של אוירה חינוכית בונה המושתתת על מערכת יחסים -חלק בתהליך החינוכי

תקינה והוגנת הנגזרת מערכי היסוד הנמצאים במרכז העשייה החינוכית: סובלנות, כבוד הדדי ונטילת 

 אחריות.

ם והורים, לפתח מחויבות ולהציב מטרת התקנון ליצור שפה אחידה בין התלמידים, המורים, המדריכי

גבולות ברורים.  הצבת גבולות משותפים בהחלטיות ובנחישות תוך הקשבה לצרכיהם השונים של 

 התלמידים יאפשרו שגרת לימודים תקינה, וחיזוק ביטחונם העצמי וביסוס מנהיגותם.  

לפעול בקביעות לכבד על כן, חשוב שכולנו כאחד, נשמור, נטפח ונטמיע תקנון זה ונהייה מחויבים 

 את הכללים ולאכוף אותם.
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 הכלל נושא

 תחילת פעילות
אי הגעה בזמן  - 13:30כל קבוצות המנהיגות מתחילת בשעה 

 ירשם כאיחור

 היעדרויות 
)בהתאם למספר המפגשים של 

 קבוצת המנהיגות(

קבוצת מנהיגות הפעילה פעם בשבוע תותר היעדרות של עד 
 היעדרויות בשנה. 3

קבוצת מנהיגות הפעילה פעם בשבועיים תותר היעדרות של 
 בשנה. 2עד 

קבוצת מנהיגות הפעילה פעם בשבועיים תותר היעדרות של 
 בשנה. 2עד 

 יציאה לחו"ל/חופשה/מחלה

 יציאה לחו"ל או חופש ירשם כחיסור לא מוצדק.

היעדרות בשל מחלה ללא אישור רופא ירשם כחיסור לא 
 מוצדק.

מוקדמת מפעילות הקבוצה ללא סיבה מוצדקת ירשם יציאה 
 כחיסור לא מוצדק.

 יוזמה ופעילות בקבוצה

על כל תלמיד לקחת חלק פעיל במפגשים ולהיות יוזם ומוציא 
 לפועל את הרעיונות והנושאים העולים בקבוצה.

 באחריות התלמיד להפגין עבודת צוות בזמן המפגש ואחריו.

 רה המוביל וימולא בסמארטסקול.מדד על ידי המויהיוזמה ת

 סמינר מנהיגות

על התלמיד לעמוד בקריטריונים שהוזכרו לעיל ולהוות דוגמה 
מנהיגותית בקבוצה, בשיעורים בכיתה ובחברת הילדים 

 בהפסקות על סמך התקנון הבית ספרי.

 

 

 

.  
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 מנהיגות מתכללת
 

 "מנהיגים הם אלה שגורמים לאנשים לעשות עבודה יוצאת דופן"

 (אלברט אינשטיין)

 

 מטרת מנהיגות מתכללת

 ליצור שיתופי פעולה בין קבוצות המנהיגות השונות. •

 למנוע כפילויות בעשייה השוטפת של הקבוצות. •

 להציע רעיונות חדשים לפעילויות ברמה מערכתית בית ספרית. •

 .הגוף המקשר בין מנהלת/הנהגת ההורים לתלמידי ביה"ס •

 ספריים וקבלת החלטות לגבי קבוצות המנהיגות להמשך.ביצוע מיפוי צרכים בית  •

 עדכון שוטף של העשייה בכל קבוצת מנהיגות. •

 .והסדנאות החודשיות נר המנהיגותישיתוף והצעת רעיונות לגבי סמ •

 אחר: המנהיגות תיפגש אחת לחודש ותובל ע"י רכזת המנהיגויות. •

 

 הלכה למעשה

 .מורה המנחה קבוצת מנהיגות להציג בפני הקבוצה את תפקיד מועצת המנהיגויות כלבאחריות  •

 בחירת מועמד בכל קבוצת מנהיגות בבחירות דמוקרטיות חשאיות. •

 חובת השתתפות הנציג בכל המפגשים! •

 היעדרות או חוסר פעילות מצד הנציג במנהיגות המתכללת תוביל לבחינת מועמדותו מחדש. •

ושיח מתוך ישיבת המנהיגות באחריות המורה המנחה בכל קבוצת מנהיגות להקצות זמן לעדכון  •

 המתכללת. העדכון ייעשה ע"י הנציג.

 

הערה: לבחון את האפשרות לנציגי המנהיגות המתכללת יפעלו לשנתיים, בהנחה שימשיכו בקבוצת 

 מקצועית.-ותיתהמנהיגות שלהם לתקופה זו וזאת על מנת לאפשר רצף ופעילות משמע
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 סמינר המנהיגות
 

 לא די שאדם יראה מרחוק את הפסגה הגבוהה ויישא תמיד עיניו לקראתה, "

 "עליו לראות את השבילים ולבדוק אם אין בדרכים פתחים ובורות או חיות טורפות

 )דוד בן גוריון(

 

 הסמינר מטרת

למען חברת הילדים משימות ההיוזמת ומבצעת  ,המנהיגים הצעירים הינם חלק מהמנהיגות המתנדבת

מחייבת קבוצות אלו שונים הפועלים במסגרות מגוונות. יה"ס. המנהיגים נדרשים להוביל קהלי יעד בב

 .וליווי חניכה, מערך הכשרה, הדרכה

סמינר המנהיגות מתקיים כשלב שני, לאחר שבשלב הראשון התנסו בביצוע משימות של עזרה לזולת, 

וית הנתינה והביעו נכונות להצטרף לשלב השני, ולהוסיף על פעילותם זו גם פעילות חוו את חו

 הנהגתית בנושא.

מטרת סמינר המנהיגות היא לפתח העצמה וכישורים מנהיגותיים תוך פיתוח תחושת מסוגלות עצמית 

 בהנעת עמיתים לפעילות מגוונות בקהילת ביה"ס.

רכיות של התוכנית מגדירים את תרמיל הערכים במהלך הסמינר נחשפים התלמידים למטרות הע

האישי שלהם, מתנסים באסטרטגיות של  חשיבה יצירתית, הובלת קבוצות, מתרגלים מיומנויות של 

תקשורת בינאישית, שכנוע והצגת נושא, מגדירים את גבולות האחריות שלהם ולקראת סיום הסמינר 

 מקבלים על עצמם משימות להמשך פעילותם.

קיים ברובו בעבודה סדנאית, ובקבוצות קטנות אשר יאפשרו לכל אחד חוויה של הצלחה הסמינר מת

בהנהגת הקבוצה, מאפשרות תחושה של שליטה שהיא חוויה מרכזית בביסוס תחושת המסוגלות 

 העצמית של כל אחד.

התלמידים בהנחיה ובהדרכה של רכז התחומים הבית ספרי ובהנחיית רכזת  יפעלולאחר הסמינר 

 ת ביה"ס.קהיל

 

  סמינרתכנית ה

יכול להיות קשור לנושא השנתי/לתכנית בית . הקו המנחה וקו מנחה לסמינר קביעת לו"ז

 (אאא ה כנספחלדוגמלו"ז וקו מנחה מצ"ב ) .ספרית/לקידום קבוצה מסויימת לדוגמה בריאות וכדומה

 (אאאלדוגמה כנספח  בניית שיעורים בהתאם לתכנים הרצויים )מצ"ב תכנית
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 סמינר:השותפים ב

 .תלמידים( 25-)כ תלמידי קבוצות המנהיגות והנבחרותחלק משותפים הצוות החינוכי ו סמינרב

. חלק מהפעילויות יועברו ע"י ע"י אנשי צוות מביה"סבעיקר יועבר הסדנאות/ההרצאות/הפעילויות 

 . ODTגופים חיצוניים דוגמת הפעלת 

 או חברי קהילת היישוב לפי תחומי עניין וחוזק.יש לבחון העברת הרצאה/פעילות ע"י הורים 

 יש לבחון אפשרות שאחד מתלמידי המנהיגות יעביר סדנה/פעילות.

 

 סמינר  יהנחיות למנח

-התלמיד  בחוברת חמישה עשר נושאים שעל לסמינר מנהיגות. " ”cook bookלפניך חוברת שהינה 

 להכיר ולהתנסות במהלך הסמינר.מנהיג 

כשלכל נושא מותאמת לפחות הפעלה  בן שישה ימי סמינרהחוברת מביאה הצעה של מודל מובנה 

 יש מקום לבחור את הנושאים המרכזיים המוצעים בתוכנית על פי שיקול דעתכם.  .אחת

הצעת התכנית מודולרית ומאפשרת גמישות מבנית. ניתן להחליף את סדר הנושאים ו/או לבחור 

כניות המנהיגות השונות שפותחו על ידי מנהל חברה ונוער ונמצאות בכל הפעלות נוספות מתוך ת

 מרכזי ההדרכה בארץ ובאתר מנהל ונוער.

 http://noar.education.gov.ilכתובת האתר: 

 

 :לוגיסטיקה ומנהלות

-ירושלים/תל -בחירת המקום בו יערך הסמינר )המלצה על אחד ממרכזי אנ"א  -תיאום מקום  •

 תקוה(.-אבי/פתח

 קביעת מועדים לסמינר ולימי המיון/ראיונות. •

 שיווק ופרסום הסמינר לתלמידים ולהורים. •

 לקראת המיונים. איסוף מידע מהסמארטסקול על התלמידים •

 (כנספח מצ"במילוי טופס בקשה מועמדות של התלמיד לסמינר ) •

 + תכנית. בניית לו"ז + תקציב •

 ח(.ר )מצ"ב נספחוזר להורים על הסמינהוצאת  •

 מול מזכירת ביה"ס. לבדוק סגירת תשלומי הורים כתנאי ליציאה •

 בהתאם ליחידות שיבנו. –ת הכנה ומשימ •

 ארגון ציוד והיערכות לסמינר )מצ"ב נספח(. •

http://noar.education.gov.il/
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הנבחרים כולל מספרי טלפונים של רשימה שמית של התלמידים הכנת תיק סמינר הכולל:  •

ההורים, אישורי הורים ליציאה לסמינר, מערכי יחידות ההוראה, אישור תיאום של האכסניה, 

 , לו"ז הסמינר.אישורי ביקורי מוזיאונים במידה ותואמו
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 רשימת ציוד לסמינר מנהיגות

 פולדרים 30

 עטים 30

 A – 4חבילת דפי 

 דפים צבעונים

 חבילת דפי ממו

 חבילות טושים צבעוניים 2

 חבילת פלסטלינה מכל צבע: צהוב, לבן, שחור, כחול, אדום, חום, ירוק

 חבילת דבק פלסטיק

 חבילת סלוטיפ,

 שדכנים + סיכות 5

 חבילת שמיניות בריסטול

 זוגות מספרים 8

 חבילת קרפים צבעוניים

 בריסטולים גדולים 10

 חבילת מסקינטיפ עבה.

 כדורי ספוג 4

 / בלוק גדול של דפים צ'ארט כולל דפיםלוח פליפ

 מחשב נייד, מקרן חיבורים למקרן, מטען למחשב, מפצל, כבל מאריך.
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00.00.0000 

 

 
 ."מנהיגות"סמינר  - ראשונהזו השנה המוביל  ,בית ספר נילי

מועצת ב ,אמיריםכחניכי נבחרות, ח' שהיו שותפים פעילים ב –כיתות ה הסמינר מיועד לתלמידי 

 תלמידים שהמחנך ממליץ עליהם.התלמידים ו

 

את  ערכי החזון הבית ספרי:  הקבוצת מנהיגות המטפחת ומטמיעאחת ממטרות הסמינר היא ליצור 

 מעורבות חברתית, שייכות, אחריות, סובלנות ומצוינות הבאים לידי ביטוי בפעילויות למען הקהילה.

 .מעוניינים לקחת חלק בסמינר זה, יעברו תהליך מיון הכולל שאלון וראיון אישיהתלמידים 

 

 מוגבל לקבוצה של עד עשרים וחמישה תלמידים. מספר המקומות

 

בהדרכת אנשי הוראה ומתמחים בתחום.  ,במשך יומיים בדגם של סדנה, תקיים כפעילות חוץיהסמינר 

 באנ"א רבין, ירושלים. 2-3/3/16ותתקיים בין התאריכים  למידההסדנה תכלול מספר יחידות 

 ₪.  250השתתפות עבור תלמיד הינה העלות 

 

 

 ,בברכה

 
 

 מנהלת ביה"ס רכזת אמירים רכזת חברתית 
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 לו"ז הסמינר -דוגמה 

  2/3/16 –יום ד' 

 מעביר/אחריות נושא שעת הפעילות

 מובילות הסמינר יציאה מביה"ס לאכסניית אנ"א רבין בירושלים 08:15

 מובילות הסמינר הגעה, התארגנות וארוחת בוקר 10:00 -09:00

 מובילות הסמינר שיחת פתיחה + משחקים חברתיים 10:30 - 10:00

 מפקחת ביה"ס - שרון שני מנהיגות מובילה שינוי 12:00 - 10:30

  הפסקה 12:15 - 12:00

 מטי גולן צמיחה מתוך הצלחה 13:00 - 12:15

  ארוחת צהרים + הפסקה 14:00 - 13:00

 נופר חזמה מי אני מי אתה  15:30 - 14:00

  הפסקה 15:45 - 15:30

 נופר חזמה + מטי גולן העצמה 17:15 - 15:45

  הפסקה 17:30 - 17:15

 מפעיל חיצוני שיתופי פעולה ועבודת צוות O.D.Tפעילות  19:00 - 17:30

  ארוחת ערב והתארגנות בחדרים 20:00 - 19:00

 מובילות הסמינר הכוכבים של שלומי -הקרנת סרט  -ערב גיבוש  20:00

  כיבוי אורות 22:00

 

  3/3/16 –יום ה 

 מעביר/אחריות נושא הפעילות שעת

  השכמה + ארוחת בוקר 07:30 - 08:30

 מתניה יזמות בחיבור לחלום אישי 10:00 -30:08

  הפסקה 10:15 - 10:00

מנהלת ביה"ס -ורד טבול  מחלום לחזון 11:45 - 10:15  

  הפסקה 12:00 - 11:45

 מנהלת ביה"ס -ורד טבול  סיור לימודי -מוזיאון בטבע  13:30 - 12:00

  ארוחת צהרים + הפסקה 14:30 - 13:30

 רונית ארז סדנת תקשורת 15:45 - 14:30

 מובילות הסמינר סיכום ההשתלמות ויציאה הביתה 16:00 - 15:45
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 תוכנית סמינר -דוגמה 

 

פעילות 
 מס'

 שם הפעילות נושא הפעילות

 היכרותתרגילי  היכרות 1

 תיאום ציפיות ועריכת חוזה ציפיות מהסמינר וחוזה  2

 בחירת מועצת סמינר 3
 המנהיג בקבוצה

 לבחור נכון

 יעדי תכנית המחויבות  תכנית המחויבות האישית 4

 מעורבות ומחויבות 5
 שירי מעורבות - "אני ואתה נשנה את העולם"

 תרמיל ערכים

 המנהיג הצעיר  תפיסת תפקיד המנהיג תפקיד 6

 אחריות 7
 קבלת אחריות

 גבולות האחריות

 הקשבה - תקשורת בין אישית תקשורת בין אישית 8

 כולם, כולם בשביל אחד""אחד בשביל  מעורבות ומחויבות 9

 מסר האני תקשורת בין אישית 10

 מהלך פתרון הוגן המנהיג תפקיד 11

 כמנחההמנהיג  המנהיג תפקיד 12

 איתור צרכים מקומות ההשמה 13

 זר פרחים לחבר פרידה 14
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 תרגילי היכרות - 1פעילות מס' 
 מטרות:

 ליצור היכרות בסיסית בין  המשתתפים •

 ליצור בסיס לגיבוש המשתתפים כקבוצה •

 זהות תכונות המתאימות למנהיג.ל •

 
 פעילות ראשונה

 עזרים:

 (8 -כדורים )כ  •

 כרטיסי תכונות  •

א בחוברות שונים ובאתר מינהל חברה ולמנחה: קיימים משחקי היכרות רבים אותם ניתן למצ •

 ונוער. בחרנו כאן רק דוגמא. רצוי לשחק במספר משחקים.

 מהלך ההפעלה:

המשתתפים עומדים במעגל. המנחה  זורק כדור אל אחד המשתתפים תוך אמירת השם  - שמות •

ר זורק את הכדור למשתתף כלשהו כאשר גם הוא מציין את שמו שלו. )של המנחה(. מקבל הכדו

וכך הלאה. לאחר מספר משחקים מוסיף המנחה כדור נוסף והמשחק מתבצע תוך זריקת שני 

משלב זה על כל זורק  –כדורים בו זמנית. לאחר מספר משחקים משנה המנחה את כללי המשחק 

א בשמו שלו. ניתן להמשיך ולהוסיף כדורים לקרא בשם המשתתף אליו הוא זורק את הכדור ול

 למשחק.

לקריאת המנחה על כל המשתתפים להסתדר בשורות בסדר התואם את  - שורות שורות •

)כמובן שכדי לבצע משימה  ב של שמות פרטיים.-הקטגוריה שצוינה. כגון: להסתדר לפי סדר א

  פות:קטגוריות נוס זו על המשתתפים לשוחח עם חבריהם ולברר את השמות(

, צבע עיניים, אורך שיער, גובה. מהנמוך אל הגבוה, מהגבוה אל הנמוך, תאריך לידה, שם משפחה

 מהכהה אל הבהיר.

המשתתפים ניצבים במעגל. לקריאת המנחה עליהם לצמצם את המעגל תוך צעידה  - פלונטר •

לאלה למרכזו, עד שהם צפופים ביותר. כל משתתף מושיט ידיו לשני משתתפים שונים, לא 

 שניצבים לידו. נוצר פלונטר. מטרת הקבוצה לשחרר את הפלונטר  ללא התרת הידיים.
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 פעילות שנייה 

 עזרים:

 . ניתן להכין כרטיסיות זהות.(שלכל משתתף יהיו לפחות שתיים)כרטיסיות ובהם התכונות  •

עצלות, ערנות, תכונות: רגישות, אינטליגנציה, יופי, כושר התמדה, מוסריות, סבלנות, שקדנות,  •

 חוש הומור, פזיזות, אכפתיות, אחריות, השכלה כללית, ידיעת שפות, יצירתיות.

 מהלך ההפעלה:

כי הננו בשוק בו ניתן לרכוש תכונות אותן הכרזה "הכרטיסיות בחדר כשפניהם כלפי מטה.  וזריפ •

 ."נאמץ לאישיותנו

 כל משתתף לוקח שתי כרטיסיות  וקורא את הכתוב בהן. •

יחליט אם הוא רוצה את התכונות הרשומות בכרטיסים. )אולי תכונה כלשהי אינה  כל משתתף •

 חשובה בעיניו, יתכן והמשתתף חושב כי יש לו את תכונה מסוימת ואינו צריך נוספת( .

נים להשאיר את התכונות ברשותם יחזרו למקומם עם הכרטיסים. משתתפים ימעוניהמשתתפים  •

ם שקיבלו, יסתובבו בחדר וינסו לעשות סחר חליפין: ישאלו אשר אינם רוצים בתכונה או השתיי

 משתתפים אחרים איזו תכונה נמצאת ברשותם ויציעו להחליפה בשלהם במידה וירצו בה.

לאיזה  במידה והחלפתי תכונות, מדוע החלפתי? האם אני מרוצה מהתכונות שבידיי? נקודות לדיון:  •

לאחת מקבוצות המנהיגות ונות שבידי נדרשות האם התכ תפקידים בחברה נדרשות תכונות כאלו?

 .(נהיגכפי שאני תופס את דמות המהקיימות בביה"ס )

 

  שלישיתפעילות 

 חוויות •

o קבוצת מר את שמו  ולספר דבר טוב  שזכור לו מהפעילות במסגרת ומשתתף אחד  מתבקש ל

 .המנהיגות

o  המשתתף שיושב לידו חוזר על שם המספר ושואל שאלה אחת הקשורה לסיפור. כמו: ומה

 קרה אחר כך?, האם היו לך חוויות טובות נוספות בהמשך? מה לדעתך הוביל לתוצאה זו? וכו'.

o .המשתתף ה"שואל" מספר חוויה שקרתה לו 

o וכך הלאה. ,והשני ושואל שאלה את המספר השני משתתף שלישי חוזר על שמות הראשון 

 …אני שמח כי •

o  המשתתפים מתחלקים לזוגות. כל משתתף מספר לבן זוגו למה הוא שמח שנבחר להשתתף

 .המנהיגותבסמינר 

o כל משתתף מציין את שם בן זוגו ומתמצת במשפט אחד את תשובת החבר  - חוזרים למליאה

 לשאלה. 
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 תיאום ציפיות ועריכת  חוזה - 2פעילות 
 מטרות:

 המשתתפים מהפעילות בסמינרלברר את ציפיות  •

 ליצור הסכם קבוצתי שיסדיר את כללי הפעילות בסמינר •

 עזרים:

 (מצ"ב בהמשךכרטיסיות עם ציורי ציפיות מצולמים פי שלושה ממספר חברי הקבוצה ) •

 כרטיסיות ריקות וכלי כתיבה •

 מהלך ההפעלה:

 מליאה -שלב א' 

 ריקות.מפזרים את הכרטיסים המצוירים בחדר וכן כרטיסיות  •

כרטיסים מצוירים  וכותב או מצייר ארבע ציפיות נוספות על הכרטיסים  2כל משתתף בוחר   •

 ה על כל כרטיס.יציפי -הריקים 

 קבוצתי -שלב ב' 

 משתתפים 4-5המשתתפים מתקבצים בקבוצות בנות  •

 כל משתתף מראה לחבריו בקבוצה את הכרטיסים שבחר ושכתב.  •

 צתית ותדון בשאלות:הקבוצה תערוך רשימת ציפיות קבו •

 אילו ציפיות ריאליות ואילו לא? •

 אילו ציפיות תלויות בנו ואילו לא? •

 כל קבוצה בוחרת שבע ציפיות המוסכמות על כולם וכותבת אותם על גבי בריסטול. •

 מליאה  -שלב ג' 

 כל קבוצה מציגה את הציפיות בהן בחרה. •

 שאלות לדיון: •

 איזה ציפיות הינן ריאליות ואיזה לא.  •

 ם ניתן לממש את הציפיות?הא •

 מה עלינו לעשות כדי לאפשר את הגשמת הציפיות? •

 עריכת החוזה

החוזה הינו רשימת כללים המבוססים על התשובות לשאלה הקודמת.  לדוגמא: כל משתתף יגיע  •

 בזמן לפעילות.

 את הכללים המוסכמים על דעת כולם יש לרשום על פלקט ולתלות בחדר הפעילות. •

במשך ימי הסמינר , במקרה של אי קיום הכללים, "חוזרים" אל החוזה ובודקים האם צריך "לפתוח"  •

 מחדש דיון לגביו, מה עושים כאשר מישהו מפר את הכללים? מדוע לא נשמרו הכללים, וכו'. 
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 ניתן להעתיק/לצלם ולהגדיל בהתאם לגול הרצוי. -מצ"ב הכרטיסיות 
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 מקומו של המנהיג בקבוצה
 (ת: מנהיגות נוער בבית הספר ובקהילהחוברהמתוך )

 

 מטרות:

 לאפשר למשתתפים ליזום פעילות ולהפעיל חברים •

 לסייע למשתתפים להבהיר את המושג: מנהיגות •

 לבחון גורמים מסייעים וגורמים מפריעים להתארגנות קבוצה. •

 
 עזרים:

 .מטלותחמישה כרטיסי  •

 .שני דפי תצפית •

 
 מהלך ההפעלה:

 קבוצתי-שלב א'

)המנחה  יצפו בקבוצות וירשמו את הממצאים המנחה ימנה שני משתתפים שיקבלו דפי תצפית, •

 ינחה את התצפיתנים בהתאם בדף(.

 :המנחה יניח את כרטיסי המטלות על הרצפה באמצע החדר •

 כרטיסי המטלות

o מתנדבים במועדון נכים.ליכם לתכנן ערב הוקרה לתלמידים ע 

o .עליכם להכין פעילות חברתית עם חניכים עולים חדשים 

o .עליכם לתכנן ערב שירה בציבור עם מועדון הקשישים 

o .עליכם להכין קולאז' המתאר את פעילות המועדונית 

o .עליכם לתכנן תחרות תחפושות עם ילדים במועדון 

ם להתחלק לקבוצות, לבחור מטלה המנחה יודיע לחברי הסדנא: לפניכם מספר מטלות, עליכ •

דקות בלבד. הקבוצה שתבצע את המטלה בצורה הטובה ביותר בזמן  10ולבצע אותה. לרשותכם 

 נתון, מנצחת.

 
 למנחה:

 אין להתערב בהתארגנות הקבוצות. אין להשפיע על גודלן ואין להשמיע כל הוראה נוספת.

 על שאלות של יחידים אם יתעוררו. לענות

 דקות המשחק יופסק, גם אם אחת מהקבוצות לא סיימה את המטלה. 10כעבור 
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 שאלות לדיון -שלב ב' 

 איך בחרתם במשימות? •

 האם הצלחתם לבצע את המשימה שבחרתם? •

 מה סייע להשגת המטלות שהקבוצות הציבו לעצמן? •

התצפיתנים ידווחו במליאה בעזרת הערותיהם הרשומות בדפי התצפית: האם התגלו מנהיגים  •

 וצה? מה הפך את פלוני למנהיג? )כישורים, יוזמה, אחריות, נסיון(בקב

 מה למדתם מההפעלה בנושא המנהיגות? •

 
 

 
 1 -דף תצפית 

 

 כיצד התארגנו הקבוצות?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 צוע המטלות?מה הם המעשים שסייעו לבי

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 יגות? יוזמה?מי גילה מנה

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 לתצפיתן:

 זכור, הינך תצפיתן ולא שופט! •

 עליך לדווח דיווח אובייקטיבי במידה האפשר. •



 
 

           

 

 

 

44 

 
 2 -דף תצפית 

 

 האם היה שלב של תכנון בקבוצה?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 ודה?האם היו לקבוצות נהלי עב

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 בוצות להחלטות?באיזו דרך הגיעו הק

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 חלוקת אחריות בין חברי הקבוצה? האם היתה

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

 לתצפיתן:
 זכור, הינך תצפיתן ולא שופט! •

 עליך לדווח דיווח אובייקטיבי במידה האפשר. •
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 לבחור נכון

 (טיפוח מנהיגות ייצוגיתעובד על פי ההפעלה "לבחור נכון" מתוך החוברת )

 

 מטרות:

 בסמינר. התלמידיםלהכיר את שיקולי הדעת הכרוכים בבחירת נציגים הראויים לייצג את  •

 פעילה ויעילה שעליה לקדם מטרות.  קבוצהלברר מה מאפיין  •

 

 :עזרים

 .כמספר המשתתפים -כרטיסיות ריקות  •

 .בריסטולים, לורדים צבעוניים, אביזרים המאפשרים עבודה יצירתית •

 .לקראת הכנת תקנון בחירות -מאגר שאלות בנושא הבחירות  - 1נספח מס'  •

 .דוגמה לתהליך בחירות - 2נספח מס'  •

 

 מהלך ההפעלה

 מליאה -שלב א' 

, וירכז את התשובות על הלוח. הלדעתם תפקידי נציג הקבוצה למועצ המנחה יברר עם הקבוצה מהם

 .)ניתן לשוחח קודם על הקשר שבין תכונות, סגנונות ניהול ותפקידים שיש לבצע(

 קבוצתי -שלב ב' 

כמספר המשתתפים, ויבקש מכל משתתף  -המנחה יחלק לכל קבוצה חבילת כרטיסיות ריקות  •

 המועצהלרשום על הכרטיסייה שקיבל את התכונה או הכישור הדרושים ביותר, לדעתו, לנציג 

 בהתאם לתפקידים שנרשמו.

 .המשתתפים יפרסו את הכרטיסיות על השולחן •

 .כל משתתף יבהיר בסבב את בחירתו וינמקה •

 

 שאלות לדיון 

 ?אילו תכונות זכו במספר הקולות הגדול ביותר? כיצד אתם מסבירים זאת •

 אילו תכונות וכישורים קיבלו  מספר קולות נמוך? מדוע. •

 ?במיוחד אילו תכונות או כישורים המופיעים בכרטיסיות הפרוסות חשובים בעיניכם •

והתכוננו  ,רתית  שנראית לכםתארו את הנציג הנבחר האידיאלי בעיני הקבוצה, בכל דרך יצי •

 .להציגו ולהסבירו במליאה

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/ManhiguthTseirah/TipuachManhiguthYitsugithNivcherethLemoatsoth.htm
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 במליאה -שלב ג' 

 .וינמקו יסבירו -נציגי הקבוצות יציגו בסבב את "הנציג הנבחר" האידיאלי בעיניהם  •

 .המנחה ירכז על הלוח את רשימת התכונות והכישורים שהוצגו •

 

 שאלות לדיון

 ?מדוע ?בעיניכםמה מתוך התכונות והכישורים חשובים יותר  •

של נציג  לכם חשובים לתפקודו האם יש תכונות וכישורים שלא הופיעו עד עכשיו והם נראים •

 .נבחר? הסבירו ונמקו

 ?האם ניתן לצפות לנציג אידיאלי המרכז בתוכו את כל התכונות שעלו •

 ?למה עלולה לגרום בחירה לא נכונה של נציגים למועצה •

 ?צויותהר נבחר גם אם ניחן במירב התכונות מה עלול לטרפד את הצלחתו של נציג •

  

 .להלן נספח העשוי לסייע לך בתהליך הבחירות למועצה :למנחה

  

 

  : מאגר שאלות בנושא הבחירות1נספח מס' 

 ?מה נדרש ממגיש מועמדות לתפקיד נציג הקבוצה במחנה •

האמנותי,  הארגוני, האם על המועמדים להכין מצע שבו יפרטו את כישוריהם )בתחום החברתי •

 ?)'ספורט וכד

 ?האם יש מקום להציג דרישות למועמדים •

 ?מי ישב בוועדה זו ?אם כן, מה יהיו תפקידיה ?האם יש צורך בוועדת בחירות •

 

 :תהליך הבחירות - 2נספח מס' 

 .האם הבחירות תהיינה חשאיות? פרט כיצד יתבצע התהליך •

 ?כיצד ייערך הרישום של המצביעים •

 ?ל פסולמהו קול כשר? מהו קו •

 ?מי יספור את הקולות? היכן? מתי •

 ?מה עושים במקרים של תיקו •

 .יש לך רעיונות לשאלות נוספות? פרט •
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 יעדי תכנית המחויבות האישית

 (מחויבות אישית מעורבות בקהילה " מתוך החוברתיעדי תכנית המחויבות האישיתי ההפעלה ""עובד עפ)

 

 מטרות:

 להכיר את יעדי תכנית המחויבות האישית. •

 קבוצות המנהיגות.להכיר את יעדי תכנית  •

 לברר את הקשר בין שתי התכניות הנ"ל. •

 לדון בדרכים בהן ניתן לממש את היעדים הנ"ל •

 

 שעה וחצי. משך הזמן:

 

 עזרים:

 "פאזל" מטרות •

 כלי כתיבה •

 

 הכנות מראש:

ניתן  המנחה ירשום על חלקי הפאזל את מטרות תכנית המחויבות האישית. כל מטרה על  חלק אחד.

עזר בנספח המופיע בהמשך. המטרות לא נרשמו על ידינו בפאזל כדי שהמנחה יוכל לנסח את ילה

 המטרות כרצונו ולהוסיף מטרות שהועלו בפעילות "תיאום ציפיות"

 יש לגזור את הפאזל לחלקיו.

 

 מהלך הפעילות:

 קבוצתי -שלב א' 

משתתפים. כל קבוצה תקבל חלק אחד או שניים של  2-3קבוצות בנות  6 -הקבוצה תתחלק ל •

 הפאזל. 

 חברי הקבוצה יקראו את המטרה וידונו בדרכים בהן ניתן לממשה. •

 קבוצתי מורחב -שלב ב' 

 3כל קבוצה תחפש קבוצה אחרת אשר חלקי הפאזל של שתיהן מתחבר. )בשלב זה קיימות  •

" )בנספח( וכן טופס קבוצות המנהיגותקבוצות מורחבות( כל זוג קבוצות מקבל טופס "יעדי תכנית 

 מעגלים )נספח(

הקבוצות יבחרו את המעגל המתאים ביותר לדעתם לציון  הקשר שבין מטרות המחויבות האישית  •

 . קבוצות המנהיגותין תכנית בידיהן ובש
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 מליאה: -שלב ג' 

כל קבוצה מעמידה את חלק הפאזל שלה על הרצפה, כך שמחיבור כל החלקים תיווצר תמונה  •

קבוצות שלמה. כל הקבוצות מציבות ליד הפאזל את ציור הקשר בין תכנית המחויבות ותכנית 

 המנהיגות.

 כל קבוצה תסביר את הציור שבחרה.  •

מנהיגים בקבוצות מה דעתכם על הקשר? האם הייתם רוצים לקבוע מטרות נוספות ל :לשיחה •

ל ? בנכונות כקב' המנהיגות/?, ברכז המחויבותבמנהיגבמי תלויה מערכת הקשרים?  ?המנהיגות

זה מחייב מכל  המכיצד ניתן ליישם את היעדים?  ?נהיגותלמידי הכיתה לקבל את סמכות המ

 משתתף?

 

 תהיה התייחסות למטרות(. המנהיגציורי הקבוצות  והמטרות ייתלו על הקיר. )בפעילות על תפקידי 

 

 נספחים:

 בות האישיתמטרות תכנית המחוי

 לחזק את תחושת השייכות של התלמיד לקהילתו •

להביא לידיעת התלמיד את צרכי החברה שאינם יכולים לבא על סיפוקם באמצעות השירותים  •

 ולטפח את הכרתו בכך שחובתו לתרום מזמנו לסיפוקם.הממוסדים, 

 .להדריך את התלמיד לקבל החלטות ערכיות בתחום חובותיו האישיות, החברתיות והלאומיות •

 לחזק את התלמיד במצבים של קושי וכשלון ולהדריכו תוך כדי התנסות מעשית •

 לשפר את התקשורת הבין אישית של התלמיד עם הזולת הקרוב והרחוק. •

 יע לתלמיד לעמוד על נטיותיו, יכולתו ומגבלותיו.לסי •

 

 ת קבוצות המנהיגותמטרות תכני

 לעורר מודעות לצרכים מגוונים שיש לאוכלוסיות שונות בקהילה. •

 להכשיר מנהיגות צעירה שתוביל לשינוי חברתי המשפר איכות חיים. •

 להטמיע את חשיבות האזרחות הפעילה והתורמת בחברה דמוקרטית. •

 דה של אזרחים צעירים שיהוו דוגמא לשאר בני הנוער.לבנות עתו •
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 אני ואתה נשנה את העולם
 ה(מחויבות אישית מעורבות בקהיל " מתוך החוברתאני ואתה נשנה את העולםעובד על פי ההפעלה ")

 

 מטרה:

 גבוהה.להבהיר את מקומו של המשתתף ברצף שבין אי מעורבות למעורבות 

 

 עזרים:

 כרזות עליהם כתובים השירים המופיעים בנספח. •

 .בנספח להשמעה קוליתהמופיעים  לא בהכרח: השירים •

 

 מהלך הפעולה

 מליאה –שלב א' 

המנחה יתלה כרזות עם השירים על קירות החדר. יש ליצור מרווח   בין הכרזות. בנוסף תיתלה  •

 כרזה ריקה.

יקראו את הכתוב ויעמדו ליד השיר שמילותיו מבטאות את דרך המשתתפים יעברו בין הכרזות,  •

 מעורבותם בחברה. רצוי בזמן הסבב להשמיע את השירים.

 תלמידים שלא מזדהים עם אף שיר ייעמדו ליד הכרזה הריקה. •

 קבוצתי -שלב ב' 

 המשתתפים יישבו בקבוצות על פי השיר שבחרו. •

 בגללם בחרו בשיר.משתתפי הקבוצה ישוחחו על הסיבות והמעשים  •

 כל קבוצה תחבר חמשיר המביע את דעת הקבוצה בנושא. •

 מליאה -שלב ג'  

 נציגי כל קבוצה יקריאו את החמשיר. •

 נציגים מכל קבוצה יספרו על המעשה, הסיבה או הטיעון המרשים ביותר שהושמע בקבוצה. •

 שאלות לדיון: •

o ?מהו מחירה של אדישות ומה מחירה של מעורבות גבוהה מידי 

o ?האם קיים רווח אישי במעורבות 

o ש"שוכבים על  העולם? לאלה מה יחס החברה ל"יושבים על הגדר" לאלה שרוצים לשנות את

 עליהם(.  הגב"? )הערצה, חושבים שהם "פראיירים", מבינים אותם, כועסים 

o ?מה המשפט שהכי מדבר אליכם 
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 נספח שירים מומלצים לפעילות:

 

 קישור למילים שם השיר/הקטע

 אני ואתה נשנה את העולם
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid
=166&wrkid=400 

 יושב על הגדר
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid
=166&wrkid=1551 

 אני שוכב לי על הגב
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid
=162&wrkid=430 

 שני ימים יש בארץ ישראל
http://www.saroog.co.il/modules.php?name=articles&op
=ViewItems&vid=352 

 לתת
http://www.shiron.net/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=1
83&wrkid=2020 

 בתוך נייר עיתוןמגולגלים 
http://www.shiron.net/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=4
29&wrkid=778 

 כולנו זקוקים לחסד
http://www.shiron.net/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=7
13&wrkid=4055 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=162&wrkid=430
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=162&wrkid=430
http://www.saroog.co.il/modules.php?name=articles&op=ViewItems&vid=352
http://www.saroog.co.il/modules.php?name=articles&op=ViewItems&vid=352
http://www.shiron.net/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=183&wrkid=2020
http://www.shiron.net/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=183&wrkid=2020
http://www.shiron.net/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=429&wrkid=778
http://www.shiron.net/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=429&wrkid=778
http://www.shiron.net/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=713&wrkid=4055
http://www.shiron.net/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=713&wrkid=4055
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 תרמיל ערכים 
 (מחויבות אישית מעורבות בקהילה " מתוך החוברתתרמיל הערכיםעובד על פי ההפעלה ") 

 מטרות: 

להבהיר את הערכים הקשורים לתפקיד הפעיל במסגרת המחויבות האישית ואת המעשים והמחויבות 

 הנגזרים מהם.

 

 עזרים:

 טופס ציור תרמיל  כמספר המשתתפים. 

 

 מהלך ההפעלה:

 אישי במליאה –שלב א' 

 משתתף ציור "תרמיל הערכים".מחלקים לכל  •

 הוראות למשתתפים: •

o  לפניך תרמיל השייך לך, ציין את שמך על גבי התרמיל ובחר ערכים מתוך בנק הערכים שליד

 שהינך מאמין ופועל על פיהם., התרמיל

o מהערכים שבחרת ? אילו מעשים נגזרים 

o  האישית?כיצד באים המעשים האלו לידי ביטוי בתפקיד של הפעיל במחויבות 

 מליאה -שלב ב' 

 .ם יציגו את תרמיל הערכים שלהםהמשתתפי •

נקודות לדיון: למה  נבחרו דווקא הערכים האלה? האם כל המשתתפים בחרו ערכים זהים? האם  •

 יש ערכים חשובים יותר וחשובים פחות? 

 המנחה ירכז את רשימת המעשים על גבי הלוח ויציע נוספים. •

האישית  ומים ותבדוק האם יש קשר בינם ובין יעדי המחויבותהקבוצה תבדוק את המעשים הרש •

 . תכנית קבוצות המנהיגותויעדי 
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, דמוקרטיה, כבוד שוויוןתרומה לחברה, עזרה לזולת, אחריות, אהבת הלאום, מצוינות,   :רכיםבנק ע

ביטוי, אמינות, חופש היצירה, הדדי, הוגנות, נאמנות, ידידות, נתינה, מיצוי עצמי, חירות, עצמאות, חופש 

 קבלת האחר.
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 נהיג בקבוצות המנהיגותתפקידי המ
 (מחויבות אישית מעורבות בקהילה " מתוך החוברתתפקידי הממ"צעובד על פי ההפעלה ")

 

 מטרות:

 למלא. המנהיג בקבוצות המנהיגותלהגדיר תפקידים אותם יהיה על  •

 לבדוק התאמה  בין תכונות, כישורים וסוגי תפקידים. •

 

 דקות 45 משך זמן:

 

 עזרים:

 כמספר המשתתפים.)ממ"צ=מנהיג מחויבות צעיר( טפסי "תפקידי הממ"צ"  •

מומלץ: במקום להשתמש בדף הבלונים ניתן להביא בלונים בגדלים שונים ולערוך איתם את  •

 הפעילות.

 הבלונים.עטי פיילוט לכתיבה על  •

התלויות על הקיר. )מהפעילות על יעדי קבוצות המנהיגות ותכנית  מטרות תכנים המחויבות •

 המחויבות האישית(.

 

 מהלך הפעילות:

מנהיגות המנחה יפתח ויאמר שלאור הפעילויות הקודמות בהן דנה הקבוצה במטרות פעילות ה •

יעדי המחויבות האישית, מקום המנהיג בקבוצה וערכי הפעיל, הגיע העת בקבוצות המנהיגות, 

 לדון בתפקידי הממ"צ עצמם.

ידע אישי ופעילויות שנערכו כל משתתף מקבל טופס "תפקידי הממ"צ" וממלא אותו, בהסתמך על  •

 או מקבל בלונים ורושם עליהם את תפקידי הממ"צ. עד כה

 מליאה:

דיווח המשתתפים( של תפקידים בבית הספר ותפקידים על פי )המנחה יערוך על בריסטול רשימה  •

 בקהילה.

המנחה יאמר לתלמידים כי רכזי מחויבות הכינו גם הם רשימת תפקידים )בנספח( ויוסיף  תפקידים  •

 מהרשימה במידת הצורך.

 שאלות לדיון: •

o  ?האם המשתתפים כתבו תפקידים זהים 

o  לחשיבות התפקיד?האם לגודל הבלון בתוכו נרשם התפקיד, יש קשר  
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o ?האם קיים תפקיד גדול ותפקיד קטן 

o אם קיים שוני מהותי בין התפקידים בבית הספר ובקהילה?ה 

o )לתפקידי ההדרכה,  מה היחס בין התפקידים  ה"טכניים" )הכנת רשימות, דיווח למחנך ולרכז

 לתפקידי התמיכה? ניתן לערוך רשימה של מיון סוגי התפקידים עלפי קטגוריות.

o אני מוצא את עצמי ברשימות אלו? מה לדעתי מתאים לי? איפה 

o ?האם מתפקידי לעשות הכל 

o ?האם יכול ממ"צ לסייע רק בתפקידים טכניים 

 

הבריסטול ייתלה על קיר החדר ובמשך ימי הסמינר ייכתבו עליו תפקידים נוספים אשר יעלו בפעילויות 

 הבאות.
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 על האחריות
 

 מטרות:

 להבין את מושג האחריות •

 להבהיר את הקשר שבין מושג האחריות ובין תפקיד מנהיגותי במסגרת המחויבות האישית •

 

 שעהמשך הזמן:  

 

 עזרים:

 המחויבות" כמספר המשתתפיםטופס "על  •

 קטעי מידע על מושג האחריות •

 

 מהלך הפעילות:

 המנחה יכתוב על הלוח את המשפט: אתה אחראי לתכנית. •

 המנחה יבקש מהמשתתפים לאמר את המשפט בסגנונות שונים. •

 בנימת שאלה, בכעס, בנימת האשמה, בהערכה, בשמחה, בהחלטיות.

, מה ניתן ללמוד על השימוש במילה אחריות  שאלה למשתתפים: מסגנונות אמירת המשפט •

לצורותיה השונות ובסיטואציות שונות?  )אנו משתמשים במילה בכוונות שונות. לעיתים כוונתנו 

היא מציאת האשם, לעיתים הכוונה להחמיא למקבל האחריות ולעיתים  בירור למציאת הזהות 

 האומר( של מוביל נושא כלשהו. צורת האמירה היא המלמדת על כוונת

ויבדוק עם המשתתפים האם בתוך המילה  א ח ר י ו תהמנחה יכתוב על הלוח את המילה:  •

ת בסוף )אני אחראי -אחריות קיימות מילים אחרות המצביעות על אופי התפקיד. כמו: א בהתחלה ו

 על הכל(, אח, אחר, אחרי. 

 המנחה יחלק את טופס "על האחריות" לכל משתתף. •

 לשיחה במליאה: •

o  ההבדל בין הפרשנויות השונות?מה 

o ?מהי ההגדרה הטובה ביותר למושג 

o ?מה חשיבות המושג 

o ?האם הפרשנויות השונות משנות את מעשי האחראי 

o ?כיצד ניתן לקשר בין אחריות ובין מנהיגות במסגרת המחויבות האישית 

o ?האם אחריות לוקחים?  מטילים 
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o ?על מה לדעתכם אחרי הממ"צ 

o  להביא דוגמאות מתפקידם במסגרת המחויבות האישית למקרים של האם המשתתפים יכולים

 אחריות? לקיחת

 

 נספח:

מאת המשתתפים להסביר את למנחה: יתכן ויהיה צורך להסביר את המשפטים השונים. ניתן לבקש 

 .ההבדלים בין ההיגדים השונים

  



 
 

           

 

 

 

57 

 גבולות האחריות
 (מנהיגות נוער בבית הספר ובקהילה " מתוך החוברתגבולות האחריותעובד על פי ההפעלה ")

 

 מטרות:

 להבהיר את הצורך בהגדרת גבולות האחריות.                                  •

 להבהיר את הצורך בחלוקת האחריות, כדי להצליח בביצוע משימה.                •

 להבהיר את ערכה של השותפות בביצוע משימות.                                •

 

                                                      דקות. 45משך ההפעלה: 

 

                                                       דפי אירועיםחומרים: 

 

                                         מהלך ההפעלה                      

 קבוצתי                                                          -שלב א' 

 א. המשתתפים נחלקים לשלוש קבוצות.                                             •

 ב. כל קבוצה מקבלת דף אירוע אחד ומכינה הצגה )משחק תפקידים( על בסיס הספור.  •

 במליאה                                                          -שלב ב' 

 רוע שלהן.                                                     יהקבוצות מציגות במליאה את הא •

 דיון: •

o משחקים את משמעות האחריות?כיצד פירשו ה 

o לביצוע המשימה? כיצד הגיבו המשחקים להתערבות באחריות שנטלו על עצמם 

o                          ?האם הוגדרו מראש גבולות האחריות של הממ"צ 

o  האם אפשר שאדם אחד או מעטים בלבד יקבלו את מלוא האחריות על פעילות התלמידים

 במסגרת המחויבות?               

o                                                 ?מהי קבלת אחריות אמיתית 

o                    ?מה הם יתרונותיה וחסרונותיה של שותפות בתכנון ובביצוע 

o ממצי"ם לעשות כדי לתפקד ביעילות?                             מה על ה 

o ?מי קובע את גבולות האחריות של הממ"צ 

o ?את מי יכול הממ"צ לשתף בהתלבטויות שלו במקרים בהם נקרא ליטול אחריות כלשהי 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/ManhiguthTseirah/ManhiguthNoarBeveithhaseferUvkehilah.htm


 
 

           

 

 

 

58 

 למנחה:

אינו פועל לבדו. עליו להתייעץ עם מחנכת הכתה, עם רכז המחויבות  יש לציין בפני הממצ"ים כי הממ"צ

 האישית  ועם נציג המוסד הקולט.

 

 

 

 

  

 1אירוע מס' 

 רונן הינו ממ"צ פעיל מאד. בעצה אחת עם רכזת המחויבות והמחנכת, נטל רונן

 על עצמו את המשימה להעביר שישה שיעורי חינוך בכיתה במסגרת המחויבות האישית. 

מספר ימים נכח רונן לדעת כי לא יהיה לו זמן להכין שישה שיעורים והוא ביקש לאחר 

 את עזרתן של אורית וסיגל בהעברת שני שיעורים.

 אורית וסיגל ניאותו בשמחה ואמרו לו כי הן תוכלנה להסתדר היטב.

 כל יום  מצלצל רונן לשתיים לבדוק אם הכל בסדר ואם הן צריכות עזרה.

 אתמול, כאשר צלצל שוב רונן לאורית אמרה לו אורית: די, נמאס. וטרקה את הטלפון.

 ?מה הרגיש רונן ומדוע?  מה הרגישו אורית, סיגל ושאר החברים? מדוע? מה תציע

                                                              2אירוע מס' 

משותף לכל חבריהם שפועלים כחונכים במסגרת  קבוצת הממצי"ם החליטה לארגן ערב

המחויבות האישית. נקבע המועד, הוזמן חדר למפגש תוכננו הפרטים, הוחלט אפילו 

 לארגן כיבוד שיובא ע"י המשתתפים.       

              חריות לדאוג לכל.יוסי נטל על עצמו את הא

לצורך  מערכת הווידאו ביום המפגש יוסי פתח את החדר, ארגן את הכיבוד, הכין את

התכנית, הביא קלטות,  התרוצץ והרגיש שכל האחריות מוטלת עליו והוא לא מסוגל  

 .לעמוד בזה

בשיחת סיכום התלונן יוסי שהחברים לא עזרו לו, ובתנאים כאלה, לא יהיה מוכן לחזור 

 ולארגן  פעילויות בעתיד. 

 

 מדוע התלונן יוסי, מה הוא הרגיש? •

 במה שגתה הקבוצה?במה שגה יוסי,  •

 מה תוכלו לייעץ להם?  •
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 3אירוע מס'  

דני הממ"צ פרסם בלוח המודעות במסדרון בית הספר ובחדרי כיתות י'  הודעות מאירות 

עיניים בהם מתבקשים תלמידים לכתוב כתבות לעיתון בית הספר, על התנסותם 

 במסגרת המחויבות האישית.

 שלא הגיעו כלל כתבות בנושאבשבוע שנקבע לעריכת העיתון התברר 

 

 שלון?ימה יכולות להיות הסיבות לכ •

 מי אחראי לכישלון? •

 מה תוכלו לייעץ ליוסי? •
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 הקשבה פעילה
 הכשרת בני נוער פעילים בקהילה " מתוך החוברתהקשבה פעילהעובד על פי ההפעלה "

 

     מטרות:

 המשתתף יבין את אחריותו של המקשיב לתהליך של תקשורת טובה. •

 מילוליים ובלתי מילוליים  להקשבה פעילה.המשתתף ירכוש כלים  •

המשתתף יבדוק  את הרווח וההפסד הנובעים מכך שהזולת אינו מקשיב לו ומכך שהוא אינו  •

 )הערה:  יש לחזור על כללי ההקשבה הפעילה במצבים אמיתיים.( מקשיב לזולת.

 המשתתף יבין את חשיבות ההקשבה במסגרת תפקידו כממ"צ •

 

 ה:מהלך ההפעל

 שפת הגוף משדרת הקשבה -שלב א' 

חלק את הקבוצות לזוגות.  בקש מכל אחד מהם לספר  לחברו משהו על עצמו, בן הזוג המקשיב  •

 יציג התנהגות של חוסר הקשבה. )יסתכל לצדדים, יביט בשעון, יחפש משהו בתיק(

 דיווח במליאה: בקש מכמה משתתפים להתייחס לשאלות הבאות: •

o י? מה חשבתי? מה עשיתי?הרגשתי כשחברי לא הקשיב ל איך 

o ,(.הבעת פנים, יציבות הגוף אילו התנהגויות מבטאות חוסר הקשבה? )קשר עין, תנועות ראש 

 בזוגות:   •

o   .התחלפו בתפקידים 

o הזוג יציג התנהגות של הקשבה של הקשבה  כעת האחד יספר לחברו משהו על עצמו, ובן

 פעילה, ללא תגובה מילולית.

 משתתפים להתייחס לשאלות הבאות: קש מכמהב - דיווח במליאה •

o ?איך הרגשתי כשחברי הקשיב לי? מה חשבתי?  מה עשיתי 

o ?אילו התנהגויות מבטאות הקשבה 

o ,מול חברים( מתי אני נזקק להקשבה בתפקידי כממ"צ? )מול נציג מוסד קולט, מול הרכז 

 מילים המשדרות הקשבה -שלב ב' 

משמעותי לגביו במסגרת של עזרה לזולת, מעורבות, בזוגות:  אחד מבני הזוג יעלה עניין שהוא  •

סיונם בתכנית( וידבר עליו ירוע מנינתינה. )ממצי"ם שהתנסו בתכנית המחויבות האישית יספרו א

במשך שתי דקות.  המקשיב מגיב במשפט:  "אתה מתכוון לומר ש . . .?" וחוזר על המסר במילים 

 .ר עונה "כן"(.  אם המקשיב קלע לדבריו, הדובפרפראזהשלו )
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הם מתחלפים בתפקידים.  אם התשובה שלילית, על הדובר לחזור על דבריו בניסוח אחר.  ניתן  •

 לחזור על הניסיון עד שלוש פעמים.

 דיווח במליאה:  בקש מכמה משתתפים להתייחס לשאלות הבאות: •

o ?מה הרגיש השומע כאשר היה צריך לחזור על דברי הדובר 

o  על דבריו?מה הרגיש הדובר כאשר חזרו 

o ?במה תרמה החזרה בדיבור לתהליך התקשורת בין הדובר למקשיב 

 דיון -שלב ג 

 מהי הקשבה פעילה? •

 תנו דוגמאות למצבים שבהם נתקלתם בחוסר הקשבה. •

התעקשות בלי להתחשב   כיצד אתם מתמודדים עם מצב שבו לא מקשיבים לכם?  )הסתגרות, •

נוי להקשיב, הגדרת זמן שבו ניתן יהיה להגיע האם פ -במצב הרגשי של השני, בירור עם השני 

 .לשיחה ועוד(

 כיצד ניתן לגרום לכך שאחרים יקשיבו לי? •

 מה הרווח וההפסד בכל דרך? •

 מה תורמת ההקשבה לפרט? •

 מה תורמת ההקשבה לקבוצה? •

 לאור הגדרת תפקיד הממ"צ, אילו בעיות עלולות להתעורר כתוצאה מחוסר הקשבה שלכם? •

 ך שלא יקשיבו לכם?אילו בעיות  עלולות להתעורר בתפקידכם כממצי"ם כתוצאה מכ •

 

 

 שהמשתתף יהפוך למקשיב פעיל, מן הראוי להציג בפניו את הנחיות הבאות.כדי   למנחה:

אחריות  -יום -בחיי יום אמתייםקווים מנחים להקשבה פעילה ולתקשורת יעילה במצבים 

 על המקשיב:.  המקשיב )הנמען, הקולט(

 להחליט שהוא רוצה להקשיב. •

פנים, דברי עידוד, ישיבה להפגין בהתנהגותו הקשבה פעילה וטובה על ידי ערנות, הבעות  •

 זקופה, שאלות הבהרה, קשר עין ועוד.

 להקשיב כדי להבין. •

 לא להפריע לדובר. •

 לשאול שאלות לגופו של עניין. •

 להגיב לרעיונות ולא לאנשים •

 להסתכל אל הדובר. •

 לא לשפוט את הדובר לפני שהוא גומר לדבר. •
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 כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם
 )מעורבות בקהילה –מחויבות אישית  " מתוך החוברתאחד בשביל כולם וכולם בשביל אחדעובד על פי ההפעלה ")

 

 מטרות:

בין יחיד לחברה. ולברר את המחויבות להביא למודעות כי קיימים מצבים שונים של יחסי גומלין  •

 של הפרט לחברה בה הוא חי.

 לברר את המחויבות והאחריות של הממ"צ במצבים שונים, במסגרת תפקידיו. •

 
 

  הדמויות נספחעזרים: 

 

 ה:מהלך ההפעל

 זוגות -שלב א' 

 כל זוג יתבונן  בנספח הדמויות ויתן  כותרת לכל אחד מהמצבים. •

ליד הסיטואציות מיועדים אך ורק לצורך התייחסות נוחה בדיון. אין הערה למנחה: המספרים  •

 חובה להתייחס אליהם כרצף של סיטואציות עפ"י המספרים.

 קבוצתי  -שלב ב' 

המשתתפים יתחלקו לארבע קבוצות. שתי קבוצות יעסקו בדמות הפעיל במסגרת המחויבות  •

 האישית ושתי קבוצות בדמות הממ"צ.

 ב:-א מטלה קבוצתית לקבוצות •

o  ?עליכם לדון בשאלה האם האיורים המתוארים מבטאים לדעתכם מצב חברתי רצוי או לא

 נמקו.

o .כל זוג בקבוצה יציג את הכותרת שבחר וינמק את בחירתו 

o   עליכם לבחור איור המתאר את המצב החברתי הרצוי ביותר לדעתכם המציג את דמותו הרצויה

 ולנמק בחירתכם. של הפעיל במחויבות האישית, להציגו במליאה

 ד: -מטלה קבוצתית לקבוצות ג •

o  ?עליכם לדון בשאלה האם האיורים המתוארים מבטאים לדעתכם מצב חברתי רצוי או לא

 נמקו.

o .כל זוג בקבוצה יציג את הכותרת שבחר וינמק את בחירתו 

o  עליכם לבחור איור המתאר את המצב החברתי הרצוי ביותר לדעתכם המציג את דמותו הרצויה

 הממ"צ, להציגו במליאה ולנמק בחירתכם. של 
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 מליאה -שלב ג' 

 המשתתפים:  כל קבוצה תציג את המצב הרצוי ביותר לדעתה והמנחה יברר עם שאר -דיווח  •

o ?האם נבחרו ציורים שונים לתפקידי הפעיל ותפקידי הממ"צ? במה מתבטא השוני 

o ?האם הם מסכימים להבדלים 

o 5או  4בסיטואציה   מה היה קורה אילו כולם היו בוחרים? 

 שאלות לדיון: •

o ?מהם היתרונות והחסרונות של כל סיטואציה לפרט ולחברה 

o ?מהי הסיטואציה המרגיזה ביותר בעיניכם? מדוע 

o ?"מה היה קורה אילו כולם נהגו כמו הדמות "הכהה 

o ?האם הפעילויות על סגנונות המנהיגות ותפקידי הממ"צ סייעו לכם בניתוח הסיטואציות 

o צ יכול להיות הדמות הכהה שבציורים?האם הממ" 

 

 

 

 

 

 

 

 אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד
 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד
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 מסר ה"אני"
 )"מנהיגות נוער בבית ספר ובקהילה"מעובד על פי הפעילות "מסר האני" מתוך החוברת  )

 :מבוא

מסר ה"אני" פותח דרכי תקשורת ומאפשר פתרון בעיות על ידי שיתוף הזולת   -  מהו מסר ה"אני"?

    ברגשות ועל ידי הבהרתם.

 :מסר ה"אני" כולל שלושה חלקים

 "כאשר שפכת את המשקה על המעיל שלי..." -תיאור עובדתי של התנהגות האדם  - החלק הראשון

"כאשר שפכת את המשקה  -מתאר מה התנהגות  הזולת גורמת לדובר להרגיש   - החלק שני

הרגשתי אומלל וכו'... " תיאור הרגשות, בלי להאשים את הזולת, תורם אינפורמציה חשובה 

 למערכת יחסים תקינה.

"הרגשתי   -ות לרגשות שאינם ידועים לזולת נותן הסבר לרגש ומגלה את הסיב - החלק השלישי

 אומלל, כי לא אוכל להרשות לעצמו לקנות מעיל חדש".

 

 מטרות:

התנסות בדרך של תקשורת, המעבירה מסרים, שומרת על יחסים הוגנים ומונעת חיכוכים  •

 מיותרים.

 גילוי היתרונות והחסרונות של התקשורת המשתפת את הזולת ברגשות. •

 

 דקות. 45משך ההפעלה: 

 

 עזרים:

 הצעות למשחקי תפקידים. -דף אירועים  •

 כרטיס צפייה. •

 

 :מהלך ההפעלה

 הדגמת מסר ה"אני" -שלב א' 

 המנחה מסביר מהו מסר ה"אני" על ידי הצגת שלושת החלקים שצוינו במבוא. •

המנחה מרגיז משתתף אחד על ידי התנהגות פרובוקטיבית )ניתן לתאם מראש עם חניך כדי שלא  •

לפגוע בו(; שובר את עפרונו , זורק את תיקו וכו'. כאשר המשתתף מתאושש מהפתעתו, אומר 

 המנחה: נכון, עשיתי כלפיך מעשה מרגיז, עליך להגיב על פי שלושה חלקי  מסר ה"אני".
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o  ?עובדות –מה עשיתי 

o ?איך אתה מרגיש 

o ?למה גרמתי בהתנהגותי? מה עלולות להיות תוצאות המעשה שלי לגביך 

לאחר תגובת המשתתף, הקבוצה מוזמנת להציע תגובות נוספות המתייחסות לכל אחד מחלקי  •

 מסר ה"אני".

 בקבוצות  -שלב ב' 

 כל קבוצה מקבלת דף אירוע. •

 מבוססת על מסר ה"אני". המטלה: בניית משחק תפקידים שבו התגובה תהיה •

 הצגת משחקי התפקידים -במליאה    -שלב ג' 

 הצופים יקבלו כרטיסי צפייה ובהם השאלות: כיצד מוצג מסר ה"אני"?  מהי התגובה על מסר ה"אני"?

 שאלות לדיון -שלב ד' 

 מה הרגשתם בשעת מחשק התפקידים? )חשיפה, נוחות, מתח, התחשבות וכו'(. •

ם חוששים לחשוף את רגשותיהם? מה עלול להיות המחיר? מה עשוי להיות מדוע לפעמים בני האד •

 הרווח? כיצד ניתן להקטין את המחיר ולהגדיל את הרווח?

 כיצד מסר ה"אני" יכול לסייע לכם במילוי תפקידים? תנו דוגמאות. •

 קי תפקידיםהצעות למשח -דפי אירועים  

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

  

 
לארגן סדנא ללמוד הצלחת לשכנע את מנהל מוסד העיוורים כמנהיג בתוקף תפקידך 

 שפת הסימנים עבור תלמידי "המחויבות האישית" הפועלים במוסד זה.

 אתה מודע למאמץ הרב שנדרש מהמוסד  הקולט וכן לעלויות הנדרשות מסדנא זו.

 לסדנא הגיעו מחצית מהתלמידים.

 " ?אתה פוגש את אורי חברך ושואל "מדוע לא הגעת לסדנא

 וויזיה". אורי משיב: "היה סרט מעניין בטל

 כיצד אתה מגיב?
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אתה וקבוצת תלמידי "מחויבות אישית" החונכים ילדים נכים החלטתם להפיק עבורם 

 מסיבת פורים.

חיים, חברך שהתחייב להפעיל את הסאונד במסיבה. בזמן הרכבת הסאונד מתברר 

 שהמכשירים מקולקלים ולכן לא תהיה מוזיקה במסיבה.

 כיצד אתה מגיב?

 
דקלה אמורה לתרגל מספר ילדי גן בעזרת מחשב. בשבועיים האחרונים המחשב 

 מקולקל.

פניותיה של דקלה לגננת נתקלו בחוסר רצון לעזור. דקלה מתוסכלת ומרגישה שהיא 

מבזבזת את זמנה בגן הילדים. בעקבות פנייתה; אליך, פנית לגננת וזו ענתה לך "אני 

 דברת רם עם רכזת המחויבות לא עם ילדים".מ

 כיצד אתה מגיב?
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 פתרון קונפליקטים ובעיות
 ("מנהיגות נוער בבית ספר ובקהילה"מעובד על פי הפעילות "פתרון הוגן" מתוך החוברת  )

 

 מטרות:

 להכיר את הצרכים הלגיטימיים של הזולת ולהתחשב בהם. •

 להביע את עמדותיו ולנסות לשכנע את הרוב.להדגיש כי זכותו של המיעוט  •

 הנוגעים בדבר.ל לחפש יחד, בדרך של משא ומתן, פתרון הלוקח בחשבון את מירב הצרכים ש •

 להכיר דרכים לפתרון בעיות בקבוצה •

 .בעיה ,הגדרות: קונפליקט •

 

 ה:מהלך ההפעל

  במליאה -שלב א' 

 המנחה יברר עם המשתתפים קונפליקט או בעיה שהתעוררו בקבוצה.   •

 המנחה יכתוב על הלוח את הבעיה. •

 אישי -שלב ב' 

 (. יחידההשאלות מרכזיות )מצ"ב נספח בהמשך  3על דף על  כל משתתף מתבקש לענות בכתב

 קבוצתי -שלב ג' 

שהעלה ואת הפתרון  השוניםמשתתפים, כל משתתף יציג את האינטרסים  5-4בקבוצות קטנות בנות 

להסכמה קבוצתית לגבי הפתרון ההוגן לבעיה  ההוגן שחשב עליו. הקבוצות יקיימו דיון וינסו להגיע

  ייר.הלוח, או על גבי גיליון נ שנידונה. את הפתרון ירשמו על

 במליאה -' דשלב 

 במליאה יוצגו כל הפתרונות.  •

פתרון זה עונה על הצרכים של מירב "האם  המנחה יבחר פתרון אחד וישאל את הקבוצה: •

 המשתתפים?"

אחר  שהפתרון אינו עונה על צרכיו, או שהפתרון פוגע בו, מוזמן להציע פתרון משתתף שמרגיש •

                       הלוקח בחשבון גם את צורכי החברים שהוצגו קודם.

לדעתם, האם היו רוצים יברר עם המשתתפים אם הדרך למציאת פתרון היא דרך הוגנת  המנחה •

 להוסיף או לשנות דבר מה.

     הרוב.  תיערך הצבעה ותינתן למיעוט אפשרות להביע את עמדתו ולנסות לשכנע את •

 לשמש בתפקיד  מגשר. המנהיגהמשתתפים יחשבו על סיטואציה בה יצטרך  •

 האם תהליך פתרון הבעיות שנלמד כאן מסייע בתפקיד?  •
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 למנחה

 אמיתי מחיי היומיום. רצוי לבחור אירוע  •

המתאים לו ופתרונות   בהפעלה זו רואה המשתתף, כי למרות שהשקיע מחשבה במציאת פתרון •

מבחר חדש של סיבות ופתרונות שמעלים חבריו  אחרים השונים משלו, הוא מופתע לגלות

                               לקבוצה.

הפרט ועשויה של  קטיבה החברתיתהחשיבה המשותפת למציאת פתרון  מרחיבה את הפרספ •

  לתרום לצמיחתו ולשיפור הטיפול בקונפליקטים בעתיד.

 

 האישית רוע שארע לפעילי המחויבותידוגמא לא

תלמידים העובדים ב"שמע" )ארגון המסייע לילדים חרשים( מבקשים לקבל קורס בשפת הסימנים. 

הארגון לא מוכן לממן קורס כזה בגלל ההשקעה הכספית הגבוהה. התלמידים לא רואים ערך 

 בעבודתם אם אינם יכולים לדבר עם החרשים. 
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 הממ"צ כמנחה
 

ללמידת דרכי  הוא להנחות בכיתה שיעורים בנושא המחויבות האישית. אחד מתפקידיו של הממ"צ

הנחייה דרוש זמן רב והתנסות רבה. אנו ננסה כאן רק לתת לממ"צ "לטעום" עמידה מול קהל ולגעת 

 במספר נושאים.

 

 מטרות:

 להתנסות ב"עמידה" מול קהל. •

 להכיר דרכי הנחייה ועקרונות בסיסיים בנושא ההנחיה. •

 

 עזרים:

 כרטיסי משימה קבוצתיים. שישה •

 טופס הסבר "קתימב"ה" •

 

 מהלך ההפעלה:

 מליאה

 המנחה ירשום על הלוח את המילה: "קתימב"ה" וישאל את המשתתפים מהי לדעתם מילה זו. •

 .לא יפרט את פירושם(והמנחה יבהיר כי אלה ראשי תיבות של עקרונות בסיסיים בדרכי הנחיה. ) •

 קבוצתי

 קבוצות. כל קבוצה תקבל כרטיס משימה ותתכונן להציגו בפני המליאה. 6-המשתתפים יתחלקו ל

 מליאה

 כל קבוצה תציג את תפקידה. לאחר כל הצגה תדון הקבוצה בנקודות הבאות:  •

o ?האם נהניתם מצורת ההנחיה 

o מר לממ"צ המנחה?ואילו דברים חשובים הנכם רוצים ל 

o ?האם יש לכם הצעות לתיקון דרך ההנחיה 

 הקבוצות יסכמו המשתתפים את הפעילות בעזרת הנקודות הבאות: בסיום כל הצגות •

o הסבר על מרכיבי המילה קתימב"ה. 

o .שיחה על דרכי ההנחיה היעילות 

o ?מה למדת בהפעלה זו 

סיון בהנחיית פעילויות לכן חשוב לדון בקשיים וחששות ימנחה: סביר כי לרוב המשתתפים אין נל •

 המחויבות ומחנך הכיתה בסיוע בהכנת פעילויות ההנחיה.העלולים להתעורר ובמקומו של רכז 
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 נספחים:
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 איתור צרכים
 

 מטרות:

 ה איתה יעבדו התלמידים.יוהאוכלוסיללמוד דרכים לבדיקת צרכי הקהילה 

 

 מהלך ההפעלה:

 מליאה -שלב א' 

 המנחה ירשום על הלוח את האות מ'. ניתן לצייר "שמש" ובאמצעה לרשום את האות. •

א מילות שאלה המתחילות באות מ' וירשום את המילים סביב והמנחה יבקש מהמשתתפים למצ •

 )מי, מתי, מדוע, מהיכן, מה( האות.

 קבוצתי -שלב ב' 

המשתתפים יתחלקו לקבוצות. כל קבוצה בוחרת את אחד המוסדות ותחומי הפעילות אליהן  •

 נחשפו ביום הקודם, ומכינה "טופס ביקור" במוסד.

על טופס הביקור לכלול שאלות המאפשרות ללמוד על הארגון בו ישמשו כממ"צים ולהשתמש   •

 בכל מילות השאלה המופיעות על הלוח.

  דוגמאות לשאלות: •

o ?מה סוג השירות שהמוסד נותן 

o ?מה יהיה תפקיד המתנדב 

o ?מי יהיה איש הקשר  של התלמידים במוסד 

o ?מתי הזמן בו רוצים את המתנדבים 

 מליאה -שלב ג' 

 המנחה ירשום על הלוח מאגר שאלות. •

 קחו  איתם כצידה לדרך.יהמשתתפים ירשמו את השאלות וי •
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 לקראת פרידה: זר פרחים לחבר
 מעורבות בקהילה( זר פרחים לחבר" מתוך החוברת מחויבות אישית –מעובד על פי הפעילות "לקראת פרידה )

 

 .לתמוך בחברים לקבוצת הממצי"ם לקראת התחלת התפקיד מטרת הפעילות:

 

 דקות 20 משך הפעילות:

 

 עזרים:

 טופסי  "זר פרחים לחבר" כמספר המשתתפים. •

 5המשתתפים כפול "עלי כותרת" גזורים כמספר  •

 דבק •

 

 מהלך הפעילות:

כל משתתף  יכתוב על מרכז הפרח )העיגול( את שמו  ויניח אותו על הרצפה. )יש לשמור מרחק  •

 בין העיגולים השונים(.

עלי כותרת  ויכתוב על כל אחד  ברכה/איחול למשתתפים שונים )על כל  5כל משתתף יקבל  •

 מישה חברים היושבים מימינו.עלה ברכה למשתתף אחר(. ויחלק את העלים לח

 כל משתתף יניח את עלי הכותרת שקיבל  על טופס הפרחים שלו.  •

 כל משתתף יקרא את האיחולים שקיבל ויחשוב לעצמו: •

o ?איזו ברכה הכי אקטואלית 

o ?איזו ברכה הכי מחזקת אותי 

o ?איזו ברכה חסרה לי 

o ?איזו עצה שימושית לי למחר בבוקר 

 להוסיף לעצמו איחולים בעלים הריקים.משתתף המעוניין  יוכל  •

 לשיחה: •

o ?מי רוצה לשתף את כולם במחשבותיו 

o ?האם מישהו רוצה לקבל עצה בנושא מסוים נוסף 

o ?האם מישהו קיבל עצה שעצבנה אותו 

o   .כל משתתף מדביק את העלים על הפרח ולוקח עימו כצידה לדרך 

 

א בחוברות המנהיגות ובאתר מינהל חברה ומבחר פעילויות העוסקות בפרידה ניתן למצ :למנחה

 ונוער.
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 A4המלצה להגדיל  כל תמונה לדף    - נספח
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 סדנה -סמינר מנהיגות "נילי"  

 27.4.17אביב, א' באייר תשע"ז, -אנ"א "בני דן", תל

 שם הסדנה: מנהיגות במבחן

 מטרות:

 וערכים.חזון, השקפת עולם  –הספר -העצמת הפרטים וקבוצת המנהיגות של בית •

 הבנת המשמעות והאחריות של "להיות מנהיג". •

 היכרות עם מקורות ודמויות של מנהיגים וניתוח ביקורתי של תכונות ומעשים. •

 . "מהן התכונות הנדרשות ממנהיג"?2. "מיהו מנהיג"? 1בירור מושגי:  •

 תוצאות:

 הספר.-יתהבנת האחריות, המקום והתפקיד של הנהגת תלמידים ביצירת שינוי בב •

חברתית ב"נילי" כנובעת -איתור המנהיג שבי: תכנון, הובלה וביצוע של תכנית ערכית •

 הספר.-מפרופיל בית

מדידה והערכה של תכנית הפעולה בהיבט של השפעה על זהות הבאה לידי ביטוי בשינוי  •

 התנהגות בקרב המונהגים.

 מנחה: 

 דמוקרטי.-מצוינות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחימנחה ביה"ס בתכנית מארג, אות  –חיים פרג  •

 שעות:

17:00 – 18:30  

 חומרים:

 הספר.-פרופיל מלא של בית •

 דביקות. post-itפתקיות  •

 חלקים. A4טושים, צבעים ודפי  •

 פליפ צ'ארט + דפי פליפ צ'ארט + טושים לכתיבה + מסקנטייפ להדבקת הדפים לקיר. •

 צדדי(.-הוא דו 2נספח  – 2+  1מקורות מצולמים )בנספחים  •

 פתיחה:

 "מי אני ומה שמי": הצגת עצמי ותפקידי ומה אני עושה כאן. •

 "מי אתם"? "איך אני צריך לקרוא לכם כקבוצה"? אסיף תשובות קצרות לפליפ צ'ארט. •

שאלת פתיחה: כשאני אומר לכם את המילה "מנהיגות" מה הדבר הראשון שעולה לכם  •

 עמוקה(? איסוף מהיר לפליפ צ'ארט.בראש )ללא מחשבה 

את שמכם ושלושה תפקידים של מנהיג כפי שאתם  post-itתרגיל אישי: כתבו על פתקית   •

 מבינים אותם. בסיום הדביקו את הפתקית על הפליפ צ'ארט וחזרו למקומכם.
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עם סיום הכתיבה של כולם: חזרו אל הפליפ צ'ארט וקראו את הכתיבה של כל חברי  •

 חשבו: האם תרצו לשנות משהו בכתיבה שלכם? אם כן, הוסיפו אך אל תמחקו. הקבוצה.

 1הפניית המשתתפים לנספח  –כתיבת שם הסדנה על הפליפ צ'ארט וחשיפה לשמה המלא  •

 וקריאה משותפת. 

 קראו שוב בזוגות והתייעצו ביניכם אודות המסר שהוא רוצה להעביר. •

 שיח קצר:-רב

 המקום שאתם נבחרתם אליו? מה הוא רומז לכם לגבי  •

ספר "נילי"? האם יש כאן בכלל חובה? האם -מה הוא אומר לגבי חובתכם כמנהיגים בבית •

 לכם יש חובה?

 כיצד אתם מבינים את ההיגד  "... ובתמורה הם מציעים להם חוסר ודאות"? •

 וכיצד אתם מבינים את ההיגד: "כדי לא להרגיז אף אחד"? •

 (:1המפה )נספח  נקרא יחדיו את סיפור

 שיח סביב השאלות המופיעות בנספח.-רב •

 דגש על תפקיד המנהיג והמפה בסיפור: "מי אתם בסיפור"? "מי זו המפה בסיפור"? •

 וכתיבה קבוצתית של תכונות הנדרשות ממנהיג. 2קריאה קבוצתית של המקורות שבנספח 

 

הערכים? איך אתם הולכים לחזק אותם הספר: מה משמעותו של חזון? מה תפקידם של -פרופיל בית

 ע"י הטמעה ולימוד לילדי "נילי"? איזו פעולה תעשו? מה תובילו?

הספר -לרשותכם דף פליפ צ'ארט גדול שעליו תתכננו פעולה אחת שאתם תנהיגו בבית •

 כקבוצת מנהיגות התלמידים. 

 כתבו מטרה: למה אתם רוצים לעשות את זה?  •

-השיג באמצעות הפעולה הזו? מה תרצו שיקרה לתלמידים/בביתכתבו תוצאה: מה תרצו ל •

 הספר בעקבות הפעולה שלכם?

 איך נדע שהצלחנו? רשמו נקודות שיסייעו לכם לבדוק האם הפעולה הצליחה. •

 

 חזרו אל הפתקיות שלכם. סבב מסכם: מה התחדש? מה כבר לא חשוב? •

 

 

 

 

 "מגרש חניה" של רעיונות לביצוע:
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 של עשרת הדיברות החברתיות של "נילי".ניסוח והפצה  •

 הובלת תהליך מתמשך של הפרדת פסולת ואיסוף לקראת מחזור. •

 ניהול הפסקה פעילה סביב ערך מסוים מתוך הפרופיל. •

 ניהוג חג/מועד. •

 הספר או כזו שרוצים ליצור מחדש.-יצירת פעולה ייחודית הקשורה למסורת של בית •

 ת/נתינה/ערבות הדדית/אהבת חינם לזולת בביה"ס/בקהילה.ניהול מערך של עזרה לזול •

 שימור וטיפוח. –אימוץ מבנה/אתר בקהילה  •

 הדרכת אזרחים ותיקים במיומנויות מחשב. •

 הקמת מערך של תיעוד סיפורי ראשוני הישוב. •

"אלבום  – 2018שנה לישוב ב  40תיעוד מקומות ואנשי קהילה בתמונות ובסרטים לקראת  •

 נילי".

 הספר.-בניית משחק "חפש את המטמון" יישובי לילדי בית •
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