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שיעור שלישי

מנהיגות דמוקרטית 

ללמוד על שני עקרונות מנהיגות דמוקרטיים: 

העם הוא מקור הסמכות של המנהיגים; א. 

גם המנהיגים כפופים לחוק. ב. 

דף "מנהיגות דמוקרטית" מצולם לפי מחצית ממספר תלמידי הכיתה (דף לכל זוג).

45 דקות

חלק ראשון - "מנהיגות דמוקרטית":

כל זוג תלמידים יקבל את הדף "מנהיגות דמוקרטית" וימלא את המשימות. 

לחלופין אפשר לקיים את הפעילות שבדף בדרך פרונטאלית, במליאת הכיתה.

פתרון כתב החידה:

במדינה דמוקרטית, האזרחים בוחרים במנהיגים. 

אם אין המנהיגים טובים בעיני האזרחים, הם יכולים לבחור מנהיגים אחרים בבחירות הבאות.

במדינה דמוקרטית, חייבים גם המנהיגים לציית לחוקים ואין הם רשאים לעשות ככל העולה 

על רוחם.

חלק שני - סיכום ודיון 

המורים יאספו את ההצעות של התלמידים ויסכמו על הלוח את העולה מהן.

לאחר מכן יתקיים דיון מסכם במליאת הכיתה.

נקודות לדיון:

מה הן נקודות השוני העיקריות בין מנהיגות דמוקרטית לסוגים אחרים של מנהיגות?  •

מנהיג דמוקרטי נבחר בידי העם. במה הוא מתחייב מתוקף עובדה זו?  •

במדינות דמוקרטיות חייבים המנהיגים לציית לחוקים. מה לדעתכם קורה במדינות שבהן   •

אין המנהיגים כפופים לחוק? (למשל, הם יכולים לפגוע באזרחים, לגזול את רכושם, לא 

להתחשב בדעותיהם וכדומה)
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חלק שלישי - "עשרת הדיברות למנהיג" 

משימת יישום - אם נותר זמן, יבקשו המורים מהתלמידים להכין עשרה דיברות למנהיגים. 

אפשר לבקש מהתלמידים לאייר ולקשט את הדף. 

תרמילון:

ייצוג העם; לפעול לטובת העם; להיבחר בידי העם; להיות סובלן; לשמור על זכויות האדם; להגן על 

מיעוטים; לקבל אחריות; להיות הוגן; לפעול ביושר; להיות רגיש לצורכי העם; להתייחס בשוויוניות; 

להימנע משיכרון כוח; לשמור על כבוד האדם.

סיכום 

במדינה דמוקרטית עומד העם במרכז המדינה. על המנהיגים לפעול לטובת העם. אין למנהיגים 

רשות לנצל את כוחם לרעה ולפגוע בעם.



© יחידת הלימוד "מנהיגות", שיעור שלישי

ִמצאו זוגות של היגדים; התאימו כל היגד להיגד הסותר אותו. 

ִצבעו בכחול היגדים המתאימים למנהיגות דמוקרטית, ובאדום את ההיגדים שאינם מתאימים 

למנהיגות דמוקרטית. 

רמז: חפשו את ההגדרה "מהי מנהיגות דמוקרטית" בכתב החידה.

מנהיגות דמוקרטית

במדינה דמוקרטית, האזרחים בוחרים במנהיגים. 

הם  האזרחים,  בעיני  טובים  המנהיגים  אין  אם 

יכולים לבחור מנהיגים אחרים בבחירות הבאות.

במדינה דמוקרטית, חייבים גם המנהיגים לציית 

לחוקים ואין הם רשאים לעשות ככל העולה על 

רוחם.

ש - ש ע - ע כ - כ ו - ו א - א 

ת - ת פ - פ ל - ל ז - ז ב - ב 

. - .צ - צמ - מ     ם - םח - ח ג - ג

, -  ,ק - ק נ - נ     ן - ןט - ט ד - ד 

ר - ר ס - ס י - י ה - ה 

פענחו את כתב החידה שלפניכם בעזרת המפתח שהובא מתחתיו.

"המנהיגות נבחרת 

בידי העם, אחת 

לתקופה קבועה"

"מותר לחלוק 

על דעת 

המנהיגים 

ודבריהם"

"אסור באיסור מוחלט 

לחלוק על דעת 

המנהיגים או למחות 

על דבריהם בגלוי"

"המנהיגים חייבים 

לציית לחוקים 

בדיוק כמו אזרחים 

רגילים"

"המנהיגות עוברת 

בירושה מאב לבן! 

רק לנסיכים יש סיכוי 

להיות מנהיגים"

"המנהיגים הם חכמים 

ויודעים הכול. אין טעם 

לדרוש מהם שיקשיבו 

לדברי המון העם".

"המנהיגים הם נציגי 

העם, לכן הם צריכים 

להקשיב לדברי העם"

"המנהיגים יכולים 

לעשות ככל העולה 

על רוחם, הם לא 

חייבים לציית 

לחוקים"


