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חוברת
עזרים
הדרכה וליווי

מפגש  – 5שגרירים של זהב
מטרות
 .1היכרות עם יום המעשים הטובים
 .2הכרת התנדבות ויתרונותיה
 .3בחירת פרויקט ליום המשעים הטובים
נשאל את התלמידים“ :מהי התנדבות עבורכם?”
• לעזור למישהו אחר
• להשתמש ביכולות שלי עבור מישהו אחר
• הרגשה טובה
• סיפוק
• יוצרת שינוי
בפעילות החודשית נתמקד בהכרת תודה והוספת שגרירים למעגל עשיית הטוב.

שגרירים של זה”ב
פעילות זו מיועדת לתלמידי כיתות ב’ .נעבור עם התלמידים על הפעילות אותה יעבירו בכיתות.
נחלק את דפי הפעילות וניתן להם לבצע את המשימות בעצמם .כל כיתה ב’ בשכבה תחולק לארבע
קבוצות .כל קבוצה תקבל את דף הפעילות ותעבור את הפעילות המלאה כאשר מטרתם היא
להשלים את הפעילות ולהפוך לשגרירים של זה”ב.
מטרת הפעילות
הילדים ישתתפו במיזם הלאומי “יום המעשים הטובים” ,יכירו תודה למי ששומר עליהם בדרכים
ויהפכו לשגרירים של זה”ב בקהילה.
מהלך הפעילות
 .1פתיחה – הסבר על יום המעשים הטובים
טֹובים (מצ”ב בהמשך).
 .2סיפור – ַה ֲח ֵב ִרים ֵמ ָה ַר ְמזֹור חֹוגְ גִ ים ְּביֹום ַמ ֲע ִׂשים ִ
 .3דיון – שיחה בעקבות הסיפור
 .4לוח משחק – השלמת המשימות בדף הפעילות
 .5אומרים תודה – דף פעילות  -הקדשה למי ששומר עלי בדרכים

מהו יום מעשים טובים?
“יום מעשים טובים” הוא יום שיא של עשייה קהילתית ,חברתית וסביבתית לקידום רוח ההתנדבות
והערבות ההדדית בחברה הישראלית ובעולם .עמותת “רוח טובה” ,מקבוצת אריסון ,מקדמת יוזמה
זו ומאפשרת לכל אדם ,קבוצה או ארגון להתנדב ולתת .אם כל אחד ייקח אחריות לשפר את איכות
חייו וסביבתו בהתאם ליכולותיו ורצונו – יהיו לכולנו חברה ועולם טוב יותר.
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עמותת “אור ירוק” פועלת לצמצום מספר הנפגעים בתאונות דרכים ולשינוי תרבות הנהיגה בישראל.
אלפי המתנדבים של עמותת “אור ירוק” פועלים בכל רחבי הארץ ולוקחים חלק ביום זה.
נתחיל בסבב ,וכל אחד יספר איך הוא הגיע הבוקר לבית הספר.
נשאל מי האנשים ששומרים עלינו בדרכים – הורים ,סבא וסבתא ,אחים ,חברים ,שומרים ,שוטרים
ועוד .ביום המעשים הטובים אומרים תודה למי ששומר עלינו בדרכים.

טֹובים
ַה ֲח ֵב ִרים ֵמ ָה ַר ְמזֹור חֹוגְ גִ ים ְּביֹום ַמ ֲע ִׂשים ִ
חּוׁשה ֲחגִ יגִ ית.
יתה לָ ּה ְּת ָ
יטה ֵמ ָה ַר ְמזֹור ,וְ ָהיְ ָ
עֹור ָרה ַהּיֹום ֻמ ְק ָּדםִ ,ה ִּב ָ
לֶ לָ ה ִה ְת ְ
טֹובים לְ ַמ ַען ֲא ֵח ִרים.
עֹוׂשים ַמ ֲע ִׂשים ִ
ּטֹובים! יֹום ֶׁשּבֹו ִ
ַהּיֹום הּוא יֹום ַה ַּמ ֲע ִׂשים ַה ִ
“מ ָּמה ַא ְּת ּכָ ל ּכָ ְך ִמ ְת ַרּגֶ ֶׁשת?” ָׁש ַאל נּונּו.
ִ
“הּיֹום לְ כָ ל ַה ֲח ֵב ִרים ֶׁשּלָ נּו יֵ ׁש ִהזְ ַּד ְּמנּות לַ ֲעׂשֹות ַמ ֲע ִׂשים
טֹובהָ ”,ענְ ָתה לֶ לָ הַ .
“זֹאת ִהזְ ַּד ְּמנּות ָ
טֹובים ַּב ְּד ָרכִ ים”.
ִ
ׁשֹומ ִרים ַעל ּכְ לָ לֵ י ַה ְּב ִטיחּות ַּב ְּד ָרכִ ים”.
וחד ְּבזֶ ה? ֵהם ָּת ִמיד ְ
“מה ְמיֻ ָ
רֹאׁש-רֹאׁש ֵהנִ יד רֹאׁשֹו וְ ָא ַמרָ ,
טֹובים ַּב ְּד ָרכִ ים”.
“א ָבל ַהּיֹום יֵ ׁש לָ ֶהם ִהזְ ַּד ְּמנּות לִ גְ רֹם ּגַ ם לַ ֲא ֵח ִרים לַ ֲעׂשֹות ַמ ֲע ִׂשים ִ
“נָ כֹוןָ ”,ענְ ָתה לֶ לָ הֲ ,
“איְך?” ָׁש ַאל נּונּו.
ֵ
ּתֹודה לְ ִמי
ּׁשֹומ ִרים ַעל ַהּכְ לָ לִ ים ִּב ְד ָרכִ יםָ ”,ענְ ָתה לֶ לָ ה“ ,אֹו לְ ַהּגִ יד ָ
“הם יְ כֹולִ ים לְ ַחּלֵ ק ֶמ ַדלְ יֹות לְ כָ ל ִמי ֶׁש ְ
ֵ
נּועה ,לְ ָמ ָׁשל ,אֹו יַ לְ ֵדי ִמ ְׁש ְמרֹות ַהּזָ ָה”ב”.
ׁשֹוט ֵרי ְּת ָ
יהם ַּב ְּד ָרכִ ים – ְ
ּׁשֹומר ֲעלֵ ֶ
ֶׁש ֵ
“אנִ י יָ כֹול לַ ֲעזֹר לָ ֶהם לִ ְמצֹא לִ ּקּויִ ים ַּב ְּד ָרכִ ים – לְ ָמ ָׁשלַ ,מ ֲע ַבר
“ווַ אּו ,זֶ ה ַר ְעיֹון ְמ ֻצּיָ ן!” ָא ַמר רֹאׁש-רֹאׁשֲ .
ֲח ִצּיָ ה ְמ ֻט ְׁש ָטׁש – וְ לִ כְ ּתֹב ַעל זֶ ה ְּב ִמכְ ָּתב לְ רֹאׁש ָה ִעיר!”
אֹומר ,נּונּו?”
“מה ַא ָּתה ֵ
לֶ לָ ה ָמ ֲח ָאה ּכַ ַּפיִ ם וְ ָׁש ֲאלָ הָ :
ֲא ָבל נּונּו ּכְ ָבר ִמּזְ ַמן ֹלא ָהיָ ה ָּב ַר ְמזֹור.
יה ּכָ תּוב:
ׁשּועים וְ ֶה ְח ִּתים ֶאת ּכָ ל ַהּיְ לָ ִדים ַעל ּכְ ָרזָ ה ֶׁש ָעלֶ ָ
הּוא ָע ַמד לְ יַ ד ַהּגָ ֵדר ְּבגַ ן ַה ַּׁש ֲע ִ
טּוחים ַּב ְּד ָרכִ ים!
ּדֹואגִ ים ֶׁשּכֻ ּלָ ם יִ ְהיּו ְּב ִ
טֹובים ֲ
ְּביֹום ַמ ֲע ִׂשים ִ
טֹובים ַּב ְּד ָרכִ ים?
וְ ַא ֶּתם – ֵאיְך ִּתגְ ְרמּו לַ ֲא ֵח ִרים לַ ֲעׂשֹות ַהּיֹום ַמ ֲע ִׂשים ִ
יתם!
ַס ְּפרּו ַעל ַמ ֲע ֶׂשה טֹוב ֶׁש ֲע ִׂש ֶ
יׁשהּו ַא ֵחר לַ ֲעׂשֹות ַמ ֲע ֶׂשה טֹוב?
ֵאיְך ֶא ְפ ָׁשר לִ גְ רֹם לְ ִמ ֶ
ּטֹובים?
ֵאיזֶ ה ַמ ֲע ֶׂשה טֹוב נּוכַ ל לַ ֲעׂשֹות ְּביֹום ַה ַּמ ֲע ִׂשים ַה ִ

פוסטר  -שגרירים של זה”ב (מצ”ב כעזר לחוברת זו)
בדף הפוסטר שלפניכם ישנן שלוש משימות .השלימו את המשימות ,ובתום כל משימה ִאמרו תודה
והפכו לשגרירים של זה”ב.
לאנשים ששומרים עליכם בדרכיםִ ,
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משימה ראשונה -בחרו שלושה כללים לנסיעה בטוחה באוטובוס ,למשל:
 .1חוגרים חגורת בטיחות
 .2יושבים לאורך כל הנסיעה
 .3שומרים על השקט
משימה שניה  -חברו וצבעו את המספרים על מנת לגלות את הכללים שיעזרו לכם להיות
בטוחים בדרכים:
 )1בוחרים מקום חציה בטוחה.
 )2עוצרים שני צעדים לפני הכביש.
 )3מביטים לכל הכיוונים.
 )4מקשיבים לקולות התנועה.
 )5חוצים בקו ישר ובהליכה מהירה.
 )6ממשיכים להסתכל לצדדים.
הרכֶ ב המשפחתי
משימה שלישיתֶ -
בחרו שלושה כללים לנסיעה בטוחה ברכב המשפחתי ,למשל:
 .1חוגרים חגורת בטיחות
 .2יושבים לאורך כל הנסיעה
 .3שומרים על השקט
בסוף כל משימה ,אומרים תודה( ...בהתאם למצויר בפוסטר)
אֹותי לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר!
ּתֹודה לְ ִא ָּמא ֶׁשּלָ ְק ָחה ִ
ָ
ּׁשֹומרת ָעלַ י ַּב ֶּד ֶרְך!
ּתֹודה לַ ּנַ ָהגת ֶׁש ֵ
ָ
ּתֹודה לְ ַתלְ ִמ ֵידי ִמ ְׁש ְמרֹות ַהּזָ ָה”ב!
ָ
ׁשֹומר ֵּבית ַה ֵּס ֶפר!
ּתֹודה לְ ֵ
ָ
ּׁשֹומרת ָעלֵ ינּו ַּב ֶּד ֶרְך!
ּתֹודה לְ ִא ָּמא ֶׁש ֵ
ָ
אֹופּנַ יִ ם!
אֹותי לִ ְרּכֹב ַעל ַ
ּתֹודה לְ ַא ָּבא ֶׁשּלָ ְקח ִ
ָ
עכשיו תורכם :איך אתם הופכים לשגרירים של זה”ב?
 .1העברת מידע להורים – מלמדים את ההורים כללי בטיחות חשובים.
 .2משמרות זה”ב – מקשיבים להוראות התלמידים האחראים.
 .3הסברה – מכינים שלטים שמזכירים לתושבים לשמור על הכללים.
המשימה החודשית – תיבת מכתבי תודה
במהלך החודש הקרוב נציב תיבה ובה נבקש מתלמידי בית הספר לכתוב מכתבי תודה והערכה
לחברים ,תלמידים אחרים וצוות בית הספר.

סיכום
התנדבות ועשייה למען אחר יוצרים סיפוק והנאה בקרב מי שמבצע אותה .נרצה לגרום לכך שכל אחד
ואחת מאיתנו ירים את ראשו מדי פעם וידע להעריך את הטוב שנמצא סביבנו.
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