יום בנושא מנהיגות ודמותו של יגאל אלון (מותאם לתיכון)

מהלך היום מורכב מסיור במוזיאון ושתי סדנאות בעקבותיו .התצוגה מציגה את המנהיגות של
תקופת הקמת המדינה שהתבטאה בציונות ,ובלקיחת האחריות של הישוב היהודי על עתידו.
התצוגה והסיור במוזיאון:
סמוך לקיבוץ גינוסר ,לחוף הכנרת ,שוכן בית יגאל אלון המציג את מורשתו הרחבה של מי ששימש
מפקד הפלמ"ח ,חבר כנסת ושר בממשלת ישראל .הגנה והתיישבות ,היחס לאדם ולסביבה והקשר
למסורת ולתרבות – הם הנושאים העיקריים שבהם עוסקת התצוגה .זאת לצד מסע אל שורשי
הציונות ,היוצר דיאלוג חי עם ההווה.
יגאל אלון ( ,)1918-1980חבר קיבוץ גינוסר ,היה מנהיג ואיש חזון .הוא נולד בכפר תבור וכל חייו
ראה את עצמו כאיש הגליל .כיאה לכך ,מציג המוזיאון רחב הידיים את התיישבות בגליל באמצעות
תערוכות קבע :נופי הגליל ,שחזור של בית כנסת מתקופת המשנה והתלמוד ,חייו של יגאל אלון,
סירה גלילית עתיקה מימת הכנרת ,ההתיישבות העברית החל מהמאה ה ,19-חדר אנשי הפלמ"ח.
ותערוכת אומנות מתוך מפגשי תלמידים יהודים וערבים .סביב למוזיאון ועל קירותיו מוצבים פסלים
ופסיפסים שנוצרו בפרויקט משותף של אמנים וסטודנטים יהודים וערבים.
הסיור והסדנא בעקבותיו עוסקות בשאלות ערכיות על ציונות והגשמה באמצעות דיון במנהיגות
ובחברה הישראלית.
סדנא ראשונה -מיהו מנהיג?
הסדנא עוסקת בשאלה מהי דמותו של מנהיג? בפני התלמידים מוצגות דמויות מנהיגים שונות,
מצביאים ,פוליטיקאים ,סלבים ,אנשי עסקים וכו' ,עליהם לבחור את הדמות המייצגת מנהיגות
עבורם .השאלה המרכזית היא -מה הופך מנהיג לכזה ,ומהן התכונות המרכזיות שדרושות למנהיג?
האם יש כאלה?
מטרת הסדנא להרחיב לתלמידים את הפרספקטיבה על דמותו ותכונותיו של המנהיג ,ולעורר את
שאלת האחריות האישית העמוקה שהיא גרעין מרכזי של מנהיגות.
התלמידים מגיעים עם המטען הערכי שעליו שוחחו בסיור במטרה לעבד את החומרים גם
בהתייחסות לדמותו של יגאל אלון ומנהיגים נוספים שעלו בסיור.
סדנא שניה -מנהיגות ודמוקרטיה
הסדנא השנייה מעמיקה את שאלת האחריות של המנהיג ,האם על מנהיג מוטלת רק האחריות
להוביל אחריו ציבור ,או שמא עליו להיות אחראי גם על הכיוון אליו סוחף את ציבורו?
באילו מסגרות המנהיג פועל? נדון במסגרת הדמוקרטית ,מהותה ,ומהם גבולותיה?
נעלה יחד את הערכים בהם התלמידים מאמינים שאליהם יש לשאוף בחברה הישראלית מתוך
החוויות היומיומיות של התלמידים ומהאקטואליה.
*כל הסדנאות מועברות באופן מעגל ודיון פתוח ,בדרך חווייתית המשלבות סרטונים ,משחקים,
ואקטיביות מצד התלמידים.

