לוח שנה מנהיגותה

שנה של מנהיגות וספרות שווה
תשרי-חשון
התחלה :חברות
והתגברות על קושי
ראש השנה

על נחישות ויכולת
לשנות בכל גיל
11.10

יום הילדה הבינ“ל

כסלו

טבת

שבט

"וכולנו אור איתן"
על עוצמת השונּות
ועל הכח של היחד

ספורט  -קשת
אפשרויות פתוחה
לכולן ולכולם

המשפחה שלי,
טבע והעולם שלנו

חנוכה

יום כיפור

ט“ו בשבט
יום המשפחה

סוכות
צילום :יוסי רוט

יעל ארד

שלומית בונה סוכה
נעמי שמר

אריה הספריה

משוררת ,פזמונאית,
מלחינה ,זמרת ,כלת
פרס ישראל לזמר עברי.

סיפור על חברות ,נתינה
ועל היכולת לחוות קושי
לשקף אותו וגם לסלוח.

שרה לוי תנאי
כוריאוגרפית ,משוררת
ומלחינה .מייסדת להקת
המחול ענבל ,כלת פרס
ישראל למחול .1973
בין שיריה' :באנו חושך
לגרש' ,ליצן קטן נחמד'.

ג'ודו :הספורטאית
הישראלית הראשונה
שזכתה במדליה
אולימפית .1992
אלופת ארופה ,1993
סגנית אלופת העולם .1993

צילום :דטלב סייב

מורן סמואל

שתי סינדרלות

הלן ואני

סיפורה של הלן קלר:
התמודדותה כילדה עם
עוורון וחרשות ,והעשייה
החברתית שלה בבגרותה,
למען זכויות אדם בכלל
וזכויות חרשות/ים
עוורות/ים בפרט.

ספרות שווה:

זוזי שמש ככה ככה /
דפנה בן-צבי
פית הבוץ  /איימי יאנג

חברות נחושות להציל
ילד המבקש עזרה
ובדרך מאתגרות
סטראוטיפים מגדריים.

תולעת כל יודעת

ג ין גודול
חוקרת הטבע הנודעת
שחיה עם שימפנזים.
הנרייטה סאלד
מחנכת ופעילה ציונית,
ממיסדות ארגון "הדסה".
עמדה בראש עליית הנוער.
יום האם )יום המשפחה(
מצוין לזכרה ,ביום פטירתה.

חתירה :ספורטאית
פאראלימפית ,מדלית
ארד פארלימפית 2016
סגנית אלופת עולם .2017

על שיתוף פעולה ועל
תולעת מנהיגה.

ספר המשפחות
הגדול
על מגוון המשפחות
צילום :תומר פיינבורג

כלבים לא רוקדים
בלט

עדי אלטשולר
ייסדה בגיל  16את ארגון
'כנפיים של קרמבו',
תנועה לילדות ולילדים
עם ובלי צרכים מיוחדים.

משהו אחר

האחרות נמצאת בכל
אחת ואחד .העוצמה
היא במגוון וב-יחד.

ללמוד בלט ...לרקוד...
ספר שמערער על
סטריאטיפים מגדריים
והמסר :קשת אפשרויות
פתוחה לכולןם.

ספרות שווה:

הסיפור על תכלת הצב
ועל ילד מחמד /
תהילה גולדברג
אמא בטן אמא לב /
לי ראובני בר דוד

manhiguta.co.il

אדר
8.3

ניסן

אייר

אמיצות מנהיגות
שוויון

סקרניות ,אמיצות
חוצות גבולות

הובלה ועצמאות
מחשבתית

חג פורים

פסח

יום העצמאות

יום האישה הבינ“ל

סיוון-תמוז
מקצועות  -מה
אעשה כשאהיה
גדול/ה

ללכת אחרי הלב,
יחד לשנות עולם

שבועות

יום הזכרון

יצרה :גילי דרובר

רות ונעמי

בת פרעה
מלאלה יוספזאי
הילדה האמיצה שפעלה
למען זכותן של ילדות
ונערות בפאקיסטאן
לרכוש השכלה בביה"ס.
כלת פרס נובל לשלום
לשנת .2014

סקרנית חוקרת ,הולכת
באומץ אחרי ליבה
ולמרות פקודתו של
המלך אביה ,מצילה את
משה .בהמשך לסיפורה
חשוב לציין גם את
יוכבד ,מרים והמיילדות.

עדה יונת
ביוכימאית ישראלית,
כלת פרס נובל לכימיה
לשנת 2009

אסתר חיות
נשיאת בית המשפט העליון.

כשהחברות רוצות
להיות נסיכות ,לאוליביה
יש תוכניות אחרות.

הנסיכה האבירה

נסיכה נחושה שאינה
מוכנה להוות פרס,
פועלת בחוכמה ו-מצליחה.

לביאת
יש המון סיפורים על
אריות אבל קשה למצוא
סיפור על לביאה ועל
גיבורות בכלל .רונה
הילדה יוצאת למסע
לשינוי המציאות.

אוליביה והנסיכות
בורוד

לא קוראים לי
איזבלה

מדי יום איזבלה מתנהלת
בהשראת דמות:
אסטרונאוטית ,רופאה,
לוחמת זכויות אדם ואמא.

"...אל אשר תלכי אלך"...
מגילת רות מספרת את
סיפורן של רות ונעמי.
סיפור של יחד ,הגובר
על מכשולים חברתיים
ופיזיים.
סיפור של שיתוף פעולה
וערבות הדדית.

הנסיכה שלבשה
שקית נייר
על עצמאות מחשבתית
של הנסיכה ,אומץ ,סירוב
להכנע לסטראוטיפ ועל
היכולת ללכת אחרי הלב.

המלצה שווה:

מי קרול גימסון
אסטרונאוטית מהנדסת
ורופאה אמריקאית.

זוג

בילבי

מעיזה ויוצרת עולם

הנסיכה שירי מסייעת
לזוג ונחושה להיות רופאה.

לסיכום השנה נבקש
מהילדות והילדים
לבחור את הספר השווה
שלהןם והמנהיגה
שלהןם .נערוך תערוכת
מנהיגות וספרות שווה.

