
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

לכולנו יש את העוצמה להוביל לעולם טוב יותר, כל אחת ואחד על פי דרכם ונטיית ליבם"  "
 יוזמת יום מעשים טובים, שרי אריסון.אומרת 

 
יום מעשים טובים הוא הזדמנות מצוינת להפוך הרגל שבשגרה לעשיית טוב. קבלו מאיתנו רעיון לפעילות 

 שתעודד את התלמידים ליצור שינוי חיובי בסביבתם, בחייהם. 
 

במהלך הפעילות, יעברו התלמידים תהליך קצר שבו יתבקשו להתבונן על שגרות היומיום שלהם, יזהו  
 אתגרים, יעלו רעיונות, יתכננו ולבסוף יוציאו לפועל פעילות ליום מעשים טובים, ברוח תוכנית  

 שיטה פרקטית, קלה ליישום,  בת ארבעה שלבים המתבססת על חשיבה עיצובית.   - "יוצרים שינוי"

 

 הרציונל 
בכל פעולה שגרתית   עליהן לעומק.חשוב או להשגרות שלנו הן האוטומט שלנו. לרוב, איננו נוטים לחקור 

נוכל לחקור כיצד להפוך את  נתבונן אם וסביבתיים.   פיזיים , שימוש במשאבים אישיים  אנו עושים שלנו 
 סביבתנו לאקולוגית יותר. נעודד לחשיבה סביבתית שתבטיח את איכות חיינו על פני כדור הארץ. 

 

 מטרות הפעילות
 הרחבת תשומת הלב למשאבים הנדרשים לקיום פעולות שבשגרת יומנו  •
 עידוד שיח ויצירת אמפתיה סביבתית   •
 הטמעת תהליך החשיבה ככלי ליצירת שינוי   •
 יצירת סביבה אקולוגית  •
 

 משך הפעילות 
 עומק יישום התהליך בדקות לפחות, תלוי  90
 

   מתאים לשכבת גיל
 יסודי -תלמידי היסודי והעל

 

 מרחב הפעילות 
   ומחוצה לה את הפעילות בכיתהלקיים ניתן 

 

 ציוד נדרש  
  .)מצורפת מצגת נלווית(. ניתן גם לנהל את הפעילות על גבי הלוח PowerPointמחשב, גישה לתוכנת 

 טלפון נייד לטובת תיעוד התהליך.  מצלמה או חשוב לשלב 
 

 ערך פעילות לקראת יום מעשים טובים מ
 מפעילות שגרתית לעשיית טוב 

 2023במרץ   14

https://www.dfc.org.il/participate/


 

 

 הצעת ההגשה  
מערך זה מומלץ כפעילות כיתתית לקראת יום מעשים טובים. הצגת היוזמות תעשה ביום מעשים טובים  

 .לתעד בצילומים ובסרטונים כל שלב בתהליך חשוב. 2023במארס   14-עצמו שיחול השנה ב

 
מיד אחרי  ,"יוצרים שינוי" תוכלו להגיש לתחרות השנתית שלתיישמו  את הפעילות ש

ההכרזה על כבר פתוח לרשותכם.  טופס ההגשהיישום היוזמה ביום מעשים טובים. 
   .2023 בחודש יוניבשיתוף משרד החינוך  "יוצרים שינוי ביחד",בכנס תקיים הזוכים ת

 

 קישורים להורדה 
   מערך למורה ✓
 ופוסטר "יוצרים שינוי"  מצגת מלווה ✓
 הפעילות שיטה ואופן העברת מערך להעמקת ההיכרות עם ה ם לרישום למפגש זו  ✓
   שנתית לינק להגשת היוזמה לתחרות ה ✓

 

המיועדת לאנשי חינוך ומעניקה כלים לעידוד יזמות חברתית בקרב  תכנית בינלאומית  -יוצרים שינוי" "

    2584מאושרת בגפ"ן כתוכנית , בהמלצת משרד החינוך  ,ילדים ונוער
 

      יוטיובוב,  אינסטגרםב ,פייסבוק, באתרבבקרו אותנו 
 
 
 

                                                       054-2011478 מוזמנים להתייעץ איתנו גם בנייד
 talb@dfc.org.ilובמייל 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 התוכנית מנוהלת ע"י עמותת רוח טובה, הפועלת תחת הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון  
 .ורותי סובל לוטנברג, מייסדת ומנהלת פדגוגית יוצרים שינוי ישראל
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