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לרשותכם עשר דקות לביצוע המשימה:
אתם נמצאים בבקתה ביער על שפת אגם שורץ תנינים. ביער עצמו יש אריות, 

נחשים, נמרים ושלל טורפים אחרים. עליכם מוטלת המשימה להימלט מהבקתה. 
לרשותכם עומדים אולר, חבל, שולחן, סולם ואקדח זיקוקים. עליכם לעבור לגדה 

השנייה של הנהר בכדי להינצל.

כתבו מדוע, לדעתכם, קבוצתכם הצליחה או לא הצליחה במשימה.

❶ מי מהקבוצה לקח על עצמו את תפקיד המנהיג?
❷ כיצד שאר הקבוצה הגיבה למנהיגים ולסגנונם?

❸ האם היה יותר ממנהיג אחד בקבוצה? 
❹ האם הייתה תחרות על תפקיד המנהיג?

❺ מה היתה תרומת כל אחד משאר חברי הקבוצה?
❻ האם מישהו נותר בצד? 

❶ למה לקבוצה דרוש מנהיג? 
❷ איזו סוג של הנהגה היתה בקבוצה?

❸ מה התכונות הנדרשות ממנהיג?

משימה 
קבוצתית

משימת כתיבה 
אישית

דיון בקבוצה

דיון כיתתי

ַמְנִהיִגים ּוֻמְנָהִגים
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❶ האם כל מנהיג בכל תחום זקוק לאותו סל תכונות? הסבירו 
❷ אחרי איזו סוג של מנהיג הייתם הולכים?

יושרהחלטיות
התלהבות

נכונות ליטול סיכונים מחושבים

יכולת להתפשר
משמעת פנימית/עצמית

יכולת רטורית 
)ידיעת תורת הנאום והשכנוע(

יכולת להסתגל במהירות לשינוי

ערכיות
כושר שכנוע

דייקנות

יכולת שיח גבוהה

אחריות

יושרה
נכונות ליטול סיכונים מחושבים

סמכותיות

בעל חזון

גמישות

כוחניותדבקות במשימה
סובלנות

אמינות
יכולת להתמודד במצבים קשים

יכולת להבחין בהזדמנויות

כושר ניהול וארגון

יכולת להבין אחרים

נכונות   לעבוד קשה

משימה 
בחברותא

דיון
כיתתי

דיון
כיתתי

❶ לפניכם רשימת תכונות – דרגו מהתכונה ההכרחית ביותר עבור מנהיג טוב לתכונה הפחות הכרחית 
❷ האם הסכמתם על הדירוג? 
❸ מה הנימוקים לבחירתכם?

❹ התבוננו על רשימת חמש התכונות ההכרחיות ביותר למנהיג – מה משותף לתכונות אלו?

זכרו לכל אחד מכם הזכות להביע את עמדתו ולנמק אותה והזכות להקשיב לדברי 
חברו וללמוד גם מעמדתו של האחר.  אתם לא חייבים להסכים ולא צריכים להגיע 
לתשובה אחת אבל אתם חייבים לתת לכל אחד את הזכות להביע את דעתו ועמדתו.

❶ התבוננו בסרטון הבא ריקוד ומנהיגות
❷ מה מאפיין מנהיג על פי הסרטון?

❸ מהי חוכמתו של מנהיג טוב?
❹ מה תפקידו של הראשון הבוחר ללכת אחרי המנהיג?

❺ מה תפקיד הקבוצה?

http://www.youtube.com/watch?v=JORAw0CSrTQ
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"כל אחד ראוי שישאל את עצמו את השאלה הבאה בפשטות ובישירות:
מהן תכונותי האישיות שאותן אני יכול להפוך לתכונות של מנהיג?"  

דייל קרנג'י 

חזון מהו?
חזון הוא נבואה, אידיאל, 

משאת נפש, תמונה, 
חלום שמנסים להשיגו. 

“ַהְטַּבע  חֹוָתם  חולל שינוי”

❶ חשבו מהו המקום / התחום בו הייתם מעוניינים לחולל שינוי. 
❷ מדוע בחרתם דווקא בתחום זה?

❸ מה אתם מעוניינים לשנות ? 

חזון 
לפניכם שאלות ותרגילים שיעזרו לכם לחשוף, לגלות ולהבהיר מה 
אתם רוצים להשיג, לעשות, להיות בחיים, מהו החזון האישי שלכם, 
מה הייעוד והתכלית של חייכם, מהם הערכים האישיים שלכם ומהן 

המטרות החשובות לכם.

 מהם 5 ההישגים הגדולים ביותר בחייכם עד היום? 
 מהם הערכים והאיכויות שבאו לידי ביטוי בהישגים אלה?

 ציינו 5 אנשים / דמויות  שאתם מעריכים במיוחד. )אלה יכולים להיות אנשים שאתם מכירים, 
    או אישיות מפורסמת, דמות מסרט ועוד( ציינו מה אתם מעריכים בהם/ מה הם מייצגים עבורכם 

 השלימו את המשפט:
    אילו רק  היה לי ___________ אז הייתי )עושה / משיג/ה /  מרגיש/ה( ___________ 

 מה מלהיב אתכם ? מה מרגש אתכם ?  
 במה אתם הכי טובים?  באילו תחומים אתם מצטיינים?

 השלימו: אנשים שמכירים אותי חושבים שאני הכי טוב/ה ב.... 
 מה אנשים הכי אוהבים בכם? )אם אינכם יודעים – זה הזמן לגשת ולשאול אותם( 

 אם הייתם יכולים לבחור – מה לא הייתם רוצים לעשות עוד לעולם? 
 מהו הדבר החשוב ביותר בעולם בעיניכם ? 

 אם היה לכם כסף ללא הגבלה, למה הייתם מקדישים את מירב זמנכם? 
 אם היה לכם כסף ללא הגבלה , למי או למה הייתם תורמים כסף? 

 למי או למה לא הייתם תורמים כסף לעולם? 
  איזו איכות או כשרון מיוחד שלכם לא יכירו ויפסידו -  המשפחה, החברים, העמיתים  

    והעולם כולו, אם לא תממשו את מלוא הפוטנציאל שלכם? 
 כיצד אתם רוצים שיזכרו אתכם? 

 מהי השאיפה הגדולה של חיייכם? כתבו ב 2-3 משפטים.
 כתבו 3-4 צעדים ַמֲעִׂשִּיים שאתם יכולים לעשות, בעזרת מגוון האיכויות והתכונות האופייניות לכם,

    כדי לקדם חזון זה.

מלהיב

מרגש
אידאלחשוב

חלום



כתבה: אורית שטרית © עיצוב: סטודיו דולי

לאחר שלמדתם על בן גוריון ובגין 
❶ אילו תכונות היו לשני המנהיגים שהפכו אותם למנהיגים אהודים ומעורכים?

 ❷ אילו היו מתמודדים כיום על הנהגת מדינת ישראל האם היו מצליחים לעורר את אותה אהדה 
    והערכה? הסבירו. 

❸ אחריי אילו מנהיגים אתם הייתם בוחרים ללכת? הסבירו.
❹ מי מהמנהיגים המובילים כיום בארץ הוא בעל התכונות ההכרחיות למנהיג טוב?

    בחרו חמישה- שישה מנהיגים )נשים וגברים( הראויים לדעתכם לשמש כמובילי המדינה כיום.
❺ מי הראוי ביותר? על כל אחד מכם לבחור מתוך הרשימה את הראוי/ה ביותר.

על פי בחירה זו התחלקו לקבוצות כאשר תפקידה של כל קבוצה ליצור את קמפיין הבחירות למנהיג 
שלדעתה הוא הראוי ביותר להנהיג את המדינה.

משימה 
קבוצתית

שלבי העבודה:
כתבו בקצרה על דמותו של המנהיג שלכם: מעט על דמותו, מעשים המוכיחים את 
מנהיגותו, כישורים המדגישים את יכולותיו כמנהיג. זכרו שהמטרה שלכם להוכיח 

שהמנהיג אותו בחרתם הוא הראוי להנהיג את המדינה. 

החליטו מיהו קהל המטרה שלכם, הגדירו למי אתם מפנים את הקמפיין: לכלל 
האוכלוסיה במדינה? רק לבעלי זכות הבחירה? לילדים?

חשבו מהי התכונה או המעשה שיוכלו להוביל את הקהל שלכם להסכים שהמנהיג 
שבחרתם הוא המתאים להנהיג את המדינה: לדוגמא: לקהל המטרה,  חשוב הביטחון 

האישי שלהם. או לקהל המטרה חשובה איכות החיים שלהם. 

בחרו מהי ההבטחה הפרסומית שלכם. החליטו מהי האמירה של הקמפיין שלכם. מה 
אתם למעשה רוצים לומר. לדוגמא: מנהיג הוא מי שהביא לשגשוג כלכלי. 

מנהיג, הוא אדם בעל תפיסה ברורה ומטרות ברורות. 

החליטו מהו טון הפרסום שלכם : האם הפרסום שלכם צריך להיות מרגש? האם הוא 
צריך להעביר מידע? איך אתם רוצים לפנות למפרסמים? 

וכעת למשימה – פרסום המנהיג שלכם.
הכינו כרזה / סרטון פרסום / דף פרסומי )ברושור( / סטיקר / מודעה לעיתון / סטטוס 

בפייסבוק / ג'ינגל לרדיו או בכל דרך אחרת אשר תפרסם בדרך הנכונה ביותר את 
המנהיג הראוי בעינכם.

❶

❷

❸

❹

❺

❻


