המכינה הקדם צבאית הדרוזית -דלית אל-
כרמל -סיכום מפגש :מנהיגות ראויה
תאריך 11/1/2011
בהנחיית זהבה חן ,מנהלת מרכז אזרחות ,המכללה לאיכות השלטון
התחלנו את המפגש בהצגת המכללה לאיכות השלטון ומטרותיה .לאחר
מכן ,כל חניך קבל כותרת או כתבה שעניינן שחיתות שלטונית ואשר
פורסמו בעיתונות בשבוע האחרון .כל חניך היה צריך לאתר מה לא
"איכות שלטון" בכתבה .אחד החניכים רשם את דברי החניכים ,תוך כדי
כך התפתח דיון אתי על המושגים שנרשמו תוך בירורם:
שוחד ,שחיתות ,זיוף ,הטרדה מינית ,הטיית מכרזים ,שקר ,הדלפות,
טובות הנאה ,הון -שלטון ,רמאות" ,מתחת לשולחן" ,פרוטקציה ,ניצול
מעמד ,אי אכיפת חוקים ,העסקת עובדים זרים לא חוקיים בבתי
בכירים ועוד...

לאחר הדיון שהבהיר לנו מה לא איכות שלטון ,עברנו למשחק המגדיר
תכונות בעלי חיים והשלכתם על בני אדם :נאמנות ,חברות ,נתינה,
אחריות ,חופש ,אומץ לב ,התמדה ,חריצות ועוד...
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מפעילות זו עברנו למשחק גיבוש :לכל אדם יש שם .החניכים למדו את
מקורות שמם והסיפור מאחורי כל שם .טווינו רשת משותפת ,שהגדירה
את העבודה הקבוצתית ,המחויבות לקבוצה ולערכי המכינה לאור
המורשת הדרוזית וערכי מדינת ישראל.

מסקנות הקבוצה לאור פעילות זו היו שלכל חניך בקבוצה יש חשיבות
ותרומה מיוחדת ואם משהו כשל הוא יכול להפיל את הקבוצה
במשימותיה ולכן על כל הקבוצה לתמוך בחבריה ולסייע ליחידים
בביצוע המשימות -גאוות יחידה.
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בהמשך ,החניכים צפו במצגת על מנהיגות ראויה :מצד אחד ,נחשפו
למנהיגים ששמם הוכתם בשל עברות אתיות כמו הטרדה מינית ,ניצול
סמכות ,נטילת שוחד ועוד ...מצד שני ,נחשפו למנהיגים ראויים
שתכונותיהם המובילות היו יושרה ,הגינות ,טוהר מידות ,דוגמה אישית
ועוד...
המצגת אפשרה דיון על מנהיגות ראויה ,החניכים קבלו מאמר בנושא
טיפוח אתיקה אזרחית בקבוצות מנהיגות ונתבקשו להמשיך ולעיין שוב
לקראת המפגש הבא.

משימות למדריכים:
 לעבוד יחד עם החניכים על שאלון מנהיגות ( את הסקר ביחדאתם)
 לחפש יחד עם החניכים דמויות מופת ראויות ( מנהיגים דרוזיםבעבר וכיום) ,להכין תקציר על הדמויות ( וגם תמונה עם
אפשר) ולהביא למפגש הבא)
 לחפש פתגמים ואמרות מהמקורות של העדה על מנהיגות,אחריות ,מחויבות ויושרה ולהביא למפגש הבא.
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