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מפגש 5 – שגרירים של זהב

חוברת 
עזרים 

הדרכה וליווי

מטרות
1. היכרות עם יום המעשים הטובים

2. הכרת התנדבות ויתרונותיה

3. בחירת 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 
היא  מטרתם  כאשר  המלאה  הפעילות  את  ותעבור  הפעילות  דף  את  תקבל  קבוצה  כל  קבוצות. 

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

1. פתיחה – הסבר על יום המעשים הטובים

2. סיפור – ַהֲחֵבִרים ֵמָהַרְמזֹור חֹוְגִגים ְּביֹום ַמֲעִׂשים טֹוִבים )מצ”ב בהמשך(. 

3. דיון – שיחה בעקבות הסיפור

4. לוח משחק – השלמת המשימות בדף הפעילות

5. אומרים 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.

ַהֲחֵבִרים ֵמָהַרְמזֹור חֹוְגִגים ְּביֹום ַמֲעִׂשים טֹוִבים  
ֶלָלה ִהְתעֹוְרָרה ַהּיֹום ֻמְקָּדם, ִהִּביָטה ֵמָהַרְמזֹור, ְוָהְייָתה ָלּה ְּתחּוָׁשה ֲחִגיִגית. 

ַהּיֹום הּוא יֹום ַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים! יֹום ֶׁשּבֹו עֹוִׂשים ַמֲעִׂשים טֹוִבים ְלַמַען ֲאֵחִרים. 

“ִמָּמה ַאְּת ָּכל ָּכְך ִמְתַרֶּגֶׁשת?” ָׁשַאל נּונּו.

“ֹזאת ִהְזַּדְּמנּות טֹוָבה,” ָעְנָתה ֶלָלה. “ַהּיֹום ְלָכל ַהֲחֵבִרים ֶׁשָּלנּו ֵיׁש ִהְזַּדְּמנּות ַלֲעׂשֹות ַמֲעִׂשים 

טֹוִבים ַּבְּדָרִכים.”

ֹראׁש-ֹראׁש ֵהִניד ֹראׁשֹו ְוָאַמר, “ָמה ְמֻיוָחד ְּבֶזה? ֵהם ָּתִמיד ׁשֹוְמִרים ַעל ְּכָלֵלי ַהְּבִטיחּות ַּבְּדָרִכים.”

“ָנכֹון,” ָעְנָתה ֶלָלה, “ֲאָבל ַהּיֹום ֵיׁש ָלֶהם ִהְזַּדְּמנּות ִלְגֹרם ַּגם ַלֲאֵחִרים ַלֲעׂשֹות ַמֲעִׂשים טֹוִבים ַּבְּדָרִכים.”

“ֵאיְך?” ָׁשַאל נּונּו. 

“ֵהם ְיכֹוִלים ְלַחֵּלק ֶמַדְליֹות ְלָכל ִמי ֶׁשּׁשֹוְמִרים ַעל ַהְּכָלִלים ִּבְדָרִכים,” ָעְנָתה ֶלָלה, “אֹו ְלַהִּגיד ּתֹוָדה ְלִמי 

ֶׁשּׁשֹוֵמר ֲעֵליֶהם ַּבְּדָרִכים – ׁשֹוְטֵרי ְּתנּוָעה, ְלָמָׁשל, אֹו ַיְלֵדי ִמְׁשְמרֹות ַהָּזָה”ב.”

“וַואּו, ֶזה ַרְעיֹון ְמֻצָּין!” ָאַמר ֹראׁש-ֹראׁש. “ֲאִני ָיכֹול ַלֲעֹזר ָלֶהם ִלְמֹצא ִלּקּוִיים ַּבְּדָרִכים – ְלָמָׁשל, ַמֲעַבר 

ֲחִצָּיה ְמֻטְׁשָטׁש – ְוִלְכֹּתב ַעל ֶזה ְּבִמְכָּתב ְלֹראׁש ָהִעיר!”

ֶלָלה ָמֲחָאה ַּכַּפִים ְוָׁשֲאָלה: “ָמה ַאָּתה אֹוֵמר, נּונּו?” 

ֲאָבל נּונּו ְּכָבר ִמְּזַמן ֹלא ָהָיה ָּבַרְמזֹור.

הּוא ָעַמד ְלַיד ַהָּגֵדר ְּבַגן ַהַּׁשֲעׁשּוִעים ְוֶהְחִּתים ֶאת ָּכל ַהְּיָלִדים ַעל ְּכָרָזה ֶׁשָעֶליָה ָּכתּוב: 

ְּביֹום ַמֲעִׂשים טֹוִבים ּדֹוֲאִגים ֶׁשֻּכָּלם ִיְהיּו ְּבטּוִחים ַּבְּדָרִכים!

ְוַאֶּתם – ֵאיְך ִּתְגְרמּו ַלֲאֵחִרים ַלֲעׂשֹות ַהּיֹום ַמֲעִׂשים טֹוִבים ַּבְּדָרִכים?

ַסְּפרּו ַעל ַמֲעֶׂשה טֹוב ֶׁשֲעִׂשיֶתם!

ֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְגֹרם ְלִמיֶׁשהּו ַאֵחר ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה טֹוב?

ֵאיֶזה ַמֲעֶׂשה טֹוב נּוַכל ַלֲעׂשֹות ְּביֹום ַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים?

פוסטר - שגרירים של זה”ב )מצ”ב כעזר לחוברת זו(
בדף הפוסטר שלפניכם ישנן שלוש משימות. השלימו את המשימות, ובתום כל משימה ִאמרו תודה 

לאנשים ששומרים עליכם בדרכים, וִהפכו לשגרירים של זה”ב.
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משימה ראשונה- בחרו שלושה כללים לנסיעה בטוחה באוטובוס, למשל:

1. חוגרים חגורת בטיחות

2. יושבים לאורך כל הנסיעה

3. שומרים על השקט

משימה שניה - חברו וצבעו את המספרים על מנת לגלות את הכללים שיעזרו לכם להיות 
בטוחים בדרכים:

1( בוחרים מקום חציה בטוחה.

2( עוצרים שני צעדים לפני הכביש.

3( מביטים לכל הכיוונים.

4( מקשיבים לקולות התנועה.

5( חוצים בקו ישר ובהליכה מהירה.

6( ממשיכים להסתכל לצדדים.

משימה שלישית- הֶרֶכב המשפחתי
בחרו שלושה כללים לנסיעה בטוחה ברכב המשפחתי, למשל:

1. חוגרים חגורת בטיחות

2. יושבים לאורך כל הנסיעה

3. שומרים על השקט

בסוף כל משימה, אומרים תודה... )בהתאם למצויר בפוסטר(

ּתֹוָדה ְלִאָּמא ֶׁשָּלְקָחה אֹוִתי ְלֵבית ַהֵּסֶפר! 

ּתֹוָדה ַלַּנָהגת ֶׁשּׁשֹוֵמרת ָעַלי ַּבֶּדֶרְך!

ּתֹוָדה ְלַתְלִמיֵדי ִמְׁשְמרֹות ַהָּזָה”ב! 

ּתֹוָדה ְלׁשֹוֵמר ֵּבית ַהֵּסֶפר!

ּתֹוָדה ְלִאָּמא ֶׁשּׁשֹוֵמרת ָעֵלינּו ַּבֶּדֶרְך!

ּתֹוָדה ְלַאָּבא ֶׁשָּלְקח אֹוִתי ִלְרֹּכב ַעל אֹוַפַּנִים!

עכשיו תורכם: איך אתם הופכים לשגרירים של זה”ב?

1. העברת מידע להורים – מלמדים את ההורים כללי בטיחות חשובים.

2. משמרות זה”ב – מקשיבים להוראות התלמידים האחראים.

3. הסברה – 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. 


