
אין כניסה- 

משמעות: אסורה הכניסה לכל רכב- כלי רכב לא יוכלים להכנס לרחוב הזה

משחק: חתול ועכשבר רק עם דמות אחת -עומדים במעגל ומחזיקים ידיים למי שלידך.

בוחרים ילדה שעומדת מחוץ למעגל.

המטרה שלה להצליח להכנס לתוך המעגל. מטרת המעגל לא לאפשר לחניכה להכנס לתוכו.

#1

עצור- 

משמעות: עצור ! תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה.

תמרור עצור או שלט עצור הוא תמרור הממוקם לרוב בצומת או במפגש רחובות, המורה לנהגים

לעצור את רכבם עצירה מלאה, ולהתקדם לאחר העצירה אך ורק אם הדרך פנויה. עם זאת, על פי

תקנות התעבורה בישראל, תמרור עצור המוצב בצד השמאלי של הכביש מטיל חובת עצירה עבור

הפונים שמאלה או מבצעים פניית פרסה שמאלה בלבד.

משחק: מי בא למסיבה �חוקיות�,

לא כולם נכנסים- יש חשיבה לפני מה שאומרים ועושים.

 

#2

מעבר חציה-

משמעות: תן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים .

כאשר מעבר חציה ו/או מקום ריכוז של הולכי רגל ו/או קטע דרך שבו קיימת חציית הולכי רגל שלא

נראים בבירור לנהג המתקרב, כך שעלולה להווצר הפתעה עבורו - אפילו אם יש טווחי ראיה

מספיקים.

משחק: סוג של משחק תופסת -חתול ועכבר. עומדים במספר טורים/ שורות כאשר הידים מושטות

לצדדים/ אחת קדימה ואחת אחורה. כאשר יש מצב התחלתי שכולם מתחילים מאותו כיוון.

כאשר המדריך מוחה כף - מחליפים את כיוון הידים.

נעשה ניסוי לראות שכולם מסתדרים עם זה ואז נבחר 2 שחקנים שיהיו החתול והעכבר.

שהם רצים במסלול שיצרנו להם והמדריך מוחה כפים וכל פעם משנה כיוון מסלול.

 

#3

שלב ראשון: פעולות אמצע שבוע:

מטרה- הכרת תמרורים והבנה של משמעותם במרחב והדרך בה עלינו לפעול איתם.

אופן הפעולה-

נדפיס תמרורים שונים בהן הבנות נתקלות ברחוב בחיי היומיום.

את התמרורים נתלה במקומות שונים ברחבי הסניף/ המקום בו מתבצעת הפעולה.

לדוגמא: תמרור אין כניסה - בכניסה לחדר צוות.

המשימה שלהן יהיה לאתר את התמרורים - כל תמרור שהן מאתרות מחביא מאוחריו את משמעות התמרור

ומשחק עם אופי דומה למשמעותו.

בכל תמרור שנמצא נשאל אותן: אם מכירות אותו? מה הוא אומר? איפה הן ראו אותו? ולאחר מכן נסביר את

פירושו ונשחק את המשחק המתאים.

נספח 1- תמרורים

שבוע זה"ב

שבטים גלעד- נווה

תמרורים הקשורים לזה"ב-

ב"ה



#4

#5

נגישות לנכים

משמעות: מודיע על אפשרות גישה והתניידות לאדם נכה. מתבטא בדר"כ במסלול/ מקום מונגש.

משחק: עושים סבב בו כל אחת אומרת איפה היא ראתה את התמרור הזה? / איפה היא חושבת

שיש חשיבות שהתמרור הזה ימצא? כאשר רואים את התמרור הזה מה הוא מבטא לאדם שלא

נכה?

 

#6

#7

#8

רחוב משולב

משמעות- רחוב הוא חלק ציבורי של מקום יישוב שלצידו ישנם בתים או בניינים ובו מתאפשר

מעבר של הולכי רגל ולרוב של כלי רכב. בדרך כלל הרחוב סלול בחלק שנועד לכלי רכב �הוא מהווה

כביש�, ויש בו מדרכה מרוצפת להולכי רגל, אך לעיתים אלה הן דרכי עפר. המילה רחוב נגזרת

מהשורש ר.ח.ב., כלומר קשורה למרחב, מקום ציבורי המיועד למפגש בין הדיירים והולכי רגל

משחק- סופרים עד 10- המטרה להצליח לספור עד 10 בלי ששתים יגידו את אותו מספר פעמים.

כמו רחוב משולב שקורה בו כמה דברים ויש להזהר בפעולות שעושים בו.

שביל אופנים בלבד

משמעות: שביל זה מיועד לרוכבי אופנים בלבד! בדומה לרכב- רוכב אופנים שנוסע במהירות לא

יוכל לבלום במידי. כאשר יש שילוט כזה- רוכבי האופנים יודעים שזה מסלול שלהם והם נוסעים

במהירות בהתאם לכך.

משחק: חידון זהירות בדרכים- נספח 2- קובץ מצורף בנפרד- נלקח מאתר של הרשות לזהירות

בדרכים.

אפשר להשקיע ולהביא דפים צבעונים וכל פעם כל אחת מרימה את הצבע של התשובה הנכונה.

לחצן הולכי רגל לצורך חציה

משמעות: בעזרת לחצן זה הרמזור יודע שעליו להתחלף לאדום ולתת זכות קדימה להולך הרגל.

למה יש צורך בלחצן?

בצמתים ראשיים בהם פחות מצוי תנועה של הולכי רגל, פעולות הרמזור "הירוק" ארוכה יותר על

מנת לאפשר נסיעה רציפה של מכוניות ומניעת עומס שנובע מחלופה של הרמזור לאדום- כי כאמור

לעיתים רחוקות יש צורך להולך רגל לחצות שם את הכביש. 

ולכן ישנו לחצן שעליו יש ללחוץ על מנת שיאותת לרמזור שיש הולך רגל שמחכה לחצות את

הכביש.

משחק: הזרם- יושבים במעגל ונותנים ידים אחת לשניה- כאשר אחת לוחצת יד לחברה לידה ומי

שלחצו לה על היד מעבירה את הזרם לחברה לידה. כאשר מישהי לוחצת 2 לחיצות משנים כיוון.

במקביל יש מישהי שמוציאים החוצה והיא צריכה לזהות אצל מי נמצא הזרם.
רמזור

משמעות:

אדום - אין להמצא בצומת.

אדום + צהוב - הרמזור עומד להתחלף לירוק, יש להתכונן לנסיעה. ...

ירוק - מותר לחצות את הצומת. ...

צהוב - הרמזור עומד להתחלף לאדום, יש לפנות את הצומת.

משחק: 1 2 3 דג מלוח

 

אפשר לעשות משחק סיכום לתמרורים- 

מספרים- מסכמים עם החניכים שכל מספר מציין פעולה אחרת.

כאשר המדריכים אומרים את המספר על החניכים לבצע את הפעולה שסיכמו שמספר זה מציין.

לדוגמא- 1. מבטא את תמרור עצור והתנועה המייצגת את מספר 1 זה יד מושטת קדימה עם התנועה עצור.

המטרה- להצליח לזכור איזו תנועה מייצגת כל מספר. מי שמתבלבל נפסל. 

כדי להקל יש כל פעם להוסיף מספר תנועה חדשה עם חזרה על המספרים שנאמרו עד עכשיו.

שבוע זה"ב

ב"ה



שבוע זה"ב

להכין שיר לסניף על זהירות בדרכים

לקבוע שעות ביום ומיקום לעשות בהם משמרות זה"ב.

חלוקת פתקי "חציית בבטחה" לאנשים שחוצים בזהירות

להכין שלטים ולפזר ברחבי הישוב על הכללים לחצייה בטוחה או כל דבר אחר.

לעשות טיול באיזור הסניף עם הסבר איפה צריך לעמוד במדרכה ותרגול חציית כביש.

טבלת הזה"ב- טבלה בה יש למלא אם עמדו בכללי הזהירות במהלך השבוע ולצפר און בסוף

השבוע- התרגול הזה מומלץ ביותר- זה יעלה את המודעות- כך שאחרי סוף "המבצע" יהיה משהו

שיטבע בהן וימשיכו עם זה. 

שלב שני- יישום נושא: 

אפשר לשנות את הטבלה כרצונכן.

ב"ה



שבוע זה"ב
שלב שלישי: פעולת שבת 

 

חלק א'-

 להציג קטעים שהחניכות צריכות לומר עבור כל קטע מה יתבצע שם שהיה מסוכן.

כל קבוצת חניכות מקבלת קטע שעליהן להציג- כשהן מסייימות - שאר החניכות צריכות לומר מה

בהתנהלות שלהן היה שגוי.

קטעים להצגה: 

"שלום, קוראים לי יוסק'ה. רציתי לספר לכם קצת על עצמי. הדבר שהכי אני אוהב זה לשחק:

 זה שבויים- משחק כדור בו צריך להצלח לשבות את כל המשתתפים ולהשיג כמה שיותר מלכים.

אתמול שחקתי עם חברים במגרש הכדורגל בישוב וחזרנו ממש מבואסים כי היה עמוס ממש

בילדים ולא היה מקום לשחק.

היום שלמה- חבר שלי התקשר ואמר שנפגשים בחנייה מתחת לבנין שלו כי שם אין אנשים

מפה לשם עוד מעט צריך לצאת.. רוצים לבוא איתי?"

 

#1

שאלות:

1. מה דעתכם על יוסק'ה? �מובן שאינו מתנהג התנהגות אחראית.�

2. איך הייתם מגיבים להצעה של שלמה? �כמובן שזה לא בטיחותי לשחק במגרש חניה.

3. איפה הייתם מציעים לשחק במקום?

קוראים לי דוד, החבר'ה קוראים לי דודי, ואימא שלי קוראת לי דודינק'ה, אבל לא חשוב,

 מה שרציתי להגיד זה ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, עובדה! אתמול אמא שלי קוראת לי

"דודינקה, תעשה טובה גדולה לאימא, לך למכולת של אפרים ותביא קילו קמח".

ישר אמרתי "אין בעיה!", כיבוד הורים זה מצווה מאד חשובה, ואימא הוסיפה

"אבל דודינק'ה תמהר כי העוגה לדודה חיה חייבת להיות מוכנה עד שהיא תגיע.".

כיבוד הורים כבר אמרתי? אז ישר לקחתי כסף ורצתי. רק מה? בין המכולת לבית שלנו עובר כביש

ודאי שעברתי במעבר חצייה, אבל בריצה, כי אמא ביקשה שאמהר, כיבוד הורים

ואז פתאום אני שומע חריקת בלמים. מכונית נעצרת ממש לידי ומתוכה יוצא נהג ומתחיל לצעוק עליי

"מה אתה עושה? למה אתה לא מסתכל? ככה לרוץ לכביש?"

אבל אני ידעתי שאני צודק, שלוחי מצווה אינם ניזוקים ואני הרי שליח!

אז המשכתי וקניתי את הקמח וכמובן שגם בדרך חזרה רצתי מהר כדי להגיע בזמן, ושוב חריקת בלמים...

#2

שאלות:

1. מה דעתכם על דודינקה שלנו? �מובן שהוא טועה טעות חמורה ומסכן את נפשו.�

2. מה הסכנה בדרך שבה נהג? �הוא עבר כביש בצורה לא זהירה והיה עלול להידרס. גם לפני מעבר

חציה יש לעצור ולהסתכל לכל הכיוונים.�

3. את מי עוד סיכן מלבדו? �את הנוסעים ברכבים בכביש ואולי גם הולכי רגל נוספים שהיו עלולים

להיפגע לו היה הנהג סוטה הצידה כדי שלא לפגוע בדודי�.

4. מה הטעות של דוד? �נכון ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, אך אין הכוונה שאין מוטלת עליהם אחריות

להשתדל לשמור את גופם מכל פגע; "אין סומכין על הנס". אנו מצווים לעשות כמיטב יכולתנו לשמור

על גופנו �וגם על אחרים�.

ב"ה



שבוע זה"ב

אצלנו בבית נוהגים הילדים בכל יום ששי ללכת לטייל במקום אחר

כל המשפחה יוצאת לטייל יחד גם זה כל כך כיף כי יש לנו רכב של 5 מקומות ובגאז' גדול שאפשר

לשבת בו.

כל פעם אני ואחי הקטן עושים תחרות מי תופס ראשון את המקום מאחורה לשבת- רצתי מהר

לתפוס את המקום לפני שהוא יגיע...

וא אחותי הגדולה הוציאה אותי משם ואמרה שהיא לא מוכנה בשום פנים ואופן שאשב שם כי זה לא

בטיחותי

ושאם זה ככה היא מעדיפה לא להגיע לטיול.

כעסתי עליה והתקדמתי קדימה- חסר חשק..

מזל שלפחות שם היא לא העירה לי על החגורה ושלא יושב עם הבוסטר הגבהה.

#3

שאלות:

1. מה הסכנה בלשבת ברכב בלי כסא שמותאם לגיל שלך? �החגורה מותאמת לאיש מבוגר ומטרת

הכסא להגביה כדי שח"ו בעצירת חירום החגורה לא תפגע במקומות שונים�.

2. למה חשוב לחגור חגורת בטיחות?

3. האם האחות צודקת בטענה שלה?

כאשר מישהי מסיימת למחוא 3 פעמים כפים - עליך לקום ולומר שבת שלום.

כאשר מישהי אומרת שבת שלום- עליך לקום ולקפוץ על רגל אחת 5 פעמים

כאשר מישהי מסיימת לקפוץ על רגל אחת 5 פעמים - עליך לומר- "זהירות בדרכים זה חשוב לי ולך".

כאשר מישהי אומרת- "זהירות בדרכים זה חשוב לי ולך"- עליך ללכת להגיד שלום למדריכה

כאשר מישהי אומרת שלום למדריכה- עליך להסתובב במקום 5 סיבובים

כאשר מישהי מסתובבת 5 פעמים - עליך לומר- "אציקיקוקו אציקיקיקוקו"

כאשר מישהי אומרת-"אציקיקוקו אציקיקיקוקו"- עליך להסתובב סביב המעגל

כאשר מישהי מסתובבת סביב המעגל- עליך לומר "הסוף" עם תנועה מגניבה.

משחקים: 

-מי לפני ומי אחרי- ישנם רשימה של משימות שצריכות להתבצע אחת אחרי השניה כאשר כל אחת

מקבלת פתק ומבצעת את המישמה שכתובה לה אחרי מי שנאמר לה לבצע.

סדר המשימות �ניתן לשינוי כרצונכם;�- כמובן לא לרשום מספרים בפתק חות מהפתק של ההתחלה בו

יש לרשום התחלה ולפתק של הסוף לרשום סוף�.

התחלה- עליך למחוא 3 פעמים כפים

 
כמובן שיש להוסיף משימות בהתאם לכמות הבנות שיש בשבט.

 

מסר- בתור חברה יש לנו השפעה אחד על השני ומחויבות לעזור ולהתנהג בצורה מכבדת ובטוחה

כלפיו. צעד קטן שמישהי עושה יכול להשפיע על התנהלות של מישהי אחרת.

 

ב"ה
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למה התפילה נאמרת בלשון רבים?

למה התפילה רלוונטית לימינו?

למה התפילה מסתיימת על הצלחה באאופן כללי ולא רק הצלחת הדרך- כפי יעודה?

מתודה- נביא קטעים של תפילת הדרך ונבקש מהן לסדר את התפילה לפי סדר אמירתה לשאול למה

החליטו לסדר בצורה כזו.

אפשר לשאול על קטעים ספיציפים יותר ולפתח עליהם דיון.

לדוגמא:

 
ניתן להן לענות ונפתח שיח שיגרום להן לחשוב על המילים.

נאמר להן שתפילת הדרך נאמרת כאשר נוסעים נסיעות ארוכות של מעל 72 דקות-> שעה ו12 דקות.

ובסוף יש חשיבות להתפלל גם עלההצלחה המקום אליו אנו מגיעים ועל הביטחון שלנו גם בו.

קראו את דבריו של הרב אליעזר מלמד: 

"המקום המוגן יותר עבור בני אדם, הוא סביבתם הטבעית, כלומר הבית או העיר. אבל כשאדם ניתק

מהעיר, מחבריו ומשכניו, ויוצא לדרך, הוא נחשף לסכנה מסויימת. אם יותקף יהיו פחות אנשים שיוכלו

לבוא לעזרתו. ואם יפגע, עד שילקח לבית חולים יעבור זמן רב יותר. ולכן תקנו חכמים את תפילת

הדרך. כשנתבונן בנוסח התפילה, נמצא שהתפילה נאמרת בלשון רבים, והדבר אינו במקרה. מבחינה

רוחנית, ההתנתקות מהציבור היא שורש הסכנה שבדרך, ולכן היוצא לדרך צריך עד כמה שיותר

לשתף את עצמו עם הציבור, ועל ידי כך תפילתו תתקבל יותר. ומאחר שכבר אנו עומדים בתפילה

לפני הבורא, ומבקשים שהדרך תעבור בשלום, מוסיפים לבקש מה' שגם יצליח את דרכינו.

�ברכות כט, ב, ל, א�

נסכם את הפעולה- 

נבין שזהירות בדרכים זה מושג רחב שכולל בתוכו הבטים רבים. זה לא רק החציה במעבר חציה זה גם

ואולי בעיקר ההתנהלות היומיומית שלנו - מזיגת שתיה חמה, משחק כדור שעף לכביש או כל דבר אחר.

נבין שיש לנו אחריות על הצעדים שאנו עודים ולא לסמוך על הנס כי בפירוש נצתווינו על חובתינו על

השמירה על עצמינו בציווי- "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

כאשר אנו נמצאים במרחב הציבורי- עלינו לוודא שאנו שומרים ומקפידים על הכללים ואמצעי הזהירות

שיש לנהוג במקום בו אנו נמצאים- הן בחציית כביש והן במשחק כדור רק במקום המיועד לכך.

נבין שיש לנו חשיבות ויכולת השפעה אחת על השניה במה שאנו עושות ואיך שאנו מתנהגות- לפעמים

חוסר זהירות שלי יכולה לגרום גם לפגיעה במישהו אחר. ואכפתיות והזהירות שלי יכולה להשפיע ולעזור

לסביבה.

נדבר על תפילת הדרך- אותה אומרים ברבים מתוך מקום של שותפות והבנה שתפילתנו נענת יותר

כאשר היא בציבור ומתוך מחוייבות שלנו לשמור על הסביבה שלי.

 

ב"ה



שבוע זה"ב

שבטים מעוז- בניה

שלב ראשון- פעולת אמצע שבוע

 

חלק א'-

הפעולה מתבססת על קפה דילמה- מסדרים את החלל בו יושבים לקבוצות כאשר במרכז כל קבוצה

יש שאלה עליה יש לדון.

ניתן בחלק מהמקומות להראות סרטון קצר ולשאול איך אתם הייתם פועלים.

לכל קבוצה תהיה מסכמת שהיא כותבת תובנות או שאלות שעלו מהשאלה המרכזית.

למשקיעות- לדאוג לכיבוד ושתיה חמה- ממש בסטייל של קפה ועוגיות שיוכלו לשבת.

 

 
האם יצא לכם לחצות פעם באור אדום?

מה אתם הייתם עושים אם הייתם רואים ילד רץ לכביש?

מה אתם הייתם עושים אם הייתם כדור עף לכביש תוך כדי משחק?

מה אתם הייתם ושים אם הייתם נוסעים ברכב בו הנהג מתעסק בפלאפון?

מה אתם הייתם עושים אם יש לכם נסיעה לפניכם ואתם עייפים ולא מרוכזים בנסיעה?

מה אתם הייתם עושים אם הייתם רואים ילד נשכח ברכב והרכב מעול?

אחיך הקטן בן ה-4 לא רוצה לחגור את חגורת הבטיחות וגם לא לשבת במושב הבטיחות - מה

תעשה /י? האם תשכנע/י אותו לשבת בכיסא ולחגור? איך? 

את/ה רוצה לחצות את הכביש, אבל מעבר החצייה הקרוב הוא במרחק דקה וחצי הליכה... מה

תעשה/י?

את /ה נוסע /ת נסיעה קצרה מאוד ברכב - האם תחגר /י חגורת בטיחות? למה? 

שאלות לדיון:

נסכם את השאלות ונשמע תשובות / הרהורים / חילוקי דעות שעלו בעקבות השאלות.

ב"ה



שבוע זה"ב
חלק ב'-

נשאל למי קרה או מי ראה אנשים עומדים ברמזור באור אדום ומחכים שהוא יתחלף ואז הגיע מישהו

והתחיל לחצות את הכביש ואליו הצטרפו אנשים שעד עכשיו חיכו בסבלנות?

מחקר בנושא:

מחקר מרתק נערך במזרח ארה"ב. המחקר הוזמן ע"י משרד התחבורה האמריקני, אך תוצאותיו עניינו

פסיכולוגיים וסוציולוגיים רבים.

החוקרים שמו להם למטרה לבדוק כיצד ניתן לצמצם את מספר תאונות הדרכים בהן מעורבים הולכי רגל.

החוקרים בחרו מספר צמתים "בעייתיים" כדגם מייצג. בקרבת מקום לכל צומת, ישבו החוקרים ברכבם

וצפו על הצומת. בצומת "שתלו" שחקן אשר התנהג כסתם עובר אורח. בשלב ראשון, ספרו החוקרים

במשך מספר שבועות את ממוצע מספר הולכי הרגל החוצים באור אדום בכל יום. בשלב שני, נהג

ה"שתול" לעמוד עם שאר האזרחים ולהמתין לאור ירוק, ברם - ברגע שלא נראו מכוניות באופק החל

ה"שתול" לחצות את הרחוב, באור אדום.

לתדהמתם, גילו החוקרים, שבכל פעם שאחד מהניצבים על המדרכה החל לחצות באור אדום �ה"שתול"�,

מיד חצו אחריו רוב הממתינים, אף הם באור אדום! לאחר מספר שבועות נערך סיכום ביניים למחקר.

התברר שבכל פעם שמישהו מהמדרכה החל לחצות באור אדום �ה"שתול" או סתם אזרח חסר סבלנות�,

אחוז הנותרים אשר חוצים באור אדום - הכפיל את עצמו! במילים אחרות - עשרות אנשים ביום, הגיעו

לאותם מעברי חצייה במטרה לעוברם באור ירוק, תוך שמירת החוק ושמירת חייהם. אך ברגע שמישהו זר

הרשה לעצמו לעבור, מיד נגררו כולם אחריו, וחצו אף הם, נגד עמדתם הראשונית. איזה "לחץ חברתי"

מוזר גרם להם לוותר לפתע על עקרונותיהם.

השלב השלישי במחקר היה המרתק ביותר. בשלב זה החליפו החוקרים בין שני "שתולים" שונים. הראשון,

בחור בשנות העשרים, בעל שערות ארוכות, עגיל באוזן ומכנסי ג'ינס קרועים, 'זרוק' אמיתי. השני, מבוגר

בשנות הארבעים, לבש חליפה מהודרת, עניבה מסודרת וזוג נעליים יקרות. איש עסקים מצליח. בכל יום

גיוונו החוקרים בין ה"שתולים". פעם ה'זרוק' חצה באדום ופעם 'איש העסקים'. והנה - מספר עוברי האורח

שחצו באור אדום בעקבות איש העסקים, היה גבוה ב 400% ממספר החוצים בעקבות ה'זרוק'!

מתברר שהאדם נגרר אחרי אחרים בצורות שאינו מעלה על דעתו. עקרונות יסוד כגון שמירה על החוק או

זהירות בדרכים, נעלמים בבת אחת ברגע שנפגשת עם גורם משפיע אחר.

"מישהו אחר מתנהג כך..." הוא לעיתים קרובות תירוץ טוב גם להתנהגותך שלך. מעניין גם שה"לחץ

החברתי" הסמוי, נוצר אפילו ע"י אדם זר ברחוב, ולאו דווקא בתוך חברה מגובשת. מרתק היה לדעת, באלו

תחומים נוספים אנו לפעמים פועלים אחרת מאמונותינו ומערכינו, רק בגלל שמישהו אחר עושה משהו...

סיכום חלק ב':

דיברנו על כך שלמעשים שלנו יש השפעה על הסביבה שלנו אבל צריך לזכור שגם למעשים של אחרים יש

השפעה עלינו. ולכן צריך תמיד להשים לב בכביש ובכלל בחיים. האם אני מתנהג ככה בגלל שאני באמת

חושב שבטוח לחצות את הכביש או לנסוע בצורה לא בטוחה באופניים? או שאני רק נכנע ללחץ חברתי?
 

נסכם- למעשים שלנו יש השפעה ובזהירות ברכים בפרט אנו מעורבבים זה לזה- הן בהשפעה שמסכנת

והן בהשפעה ששומרת. עלינו להיות מודעים למעשים שלנו ולהיות פקחים על מנת לקיים ולעזור לאחר.

ממש כפסוק: "לא תעמוד על דם רעך" עליו נרחיב בפעולה השניה.

 

ב"ה

עזרה לילדים בחציית כביש

חלוקת פתקי "חצית בבטחה" לאנשים שחוצים בזהירות

להכין שלטים ולפזר ברחבי הישוב על הכללים לחצייה בטוחה או כל דבר

אחר.

שלב שני- יישום נושא



שבוע זה"ב

ב"ה

שלב שלישי- פעולת שבת

 

חלק א'-

נביא את פרק התהילים ק"ז - מחולק לקטעים שונים 

ניתן לחניכות להרכיב את הפרק.

נביא להן את 4 כותרות חלקי הפרק העיקרים ונשאל אותן איזו כותרת היו נותנות לכל חלק?

 

פתיחה - פסוקים א- ג

ארבע קבוצות אנשים שנושעו מצרה, ובסוף תיאור כל קבוצה מתוארת הודאתם לה' "יודו לה' חסדו

ונפלאותיו לבני אדם"- פסוקים ד- כ"ג

מתוארות שתי קבוצות אנשים, רעבים שנושעו על ידי הפיכת מדבר לעיר מושב, וקבוצת אנשים

נוספת שהסתבכה ויצאה מהסיבוך:- פסוקים כ"ד- מ"א

חתימת הפרק- פסוקים מ"ב- מ"ג.

נאמר להן מה החלוקה אליה אנו מתייחסים:

נסכם שפרק תהילים זה עוסק במקרים שונים של אנשים שהיו בצרה והתפללו משם לישועת ה' ונענו.

 

הודו ליהוה כי-טוב:  כי לעולם חסדו.

ב יאמרו, גאולי יהוה--  אשר גאלם, מיד-צר.

ג ומארצות, קיבצם:  ממזרח וממערב; מצפון ומים.

ד תעו במדבר, בישימון דרך;  עיר מושב, לא מצאו.

ה רעבים גם-צמאים--  נפשם, בהם תתעטף.

ו ויצעקו אל-יהוה, בצר להם;  ממצוקותיהם, יצילם.

ז וידריכם, בדרך ישרה--  ללכת, אל-עיר מושב.

ח יודו ליהוה חסדו;  ונפלאותיו, לבני אדם.

ט כי-השביע, נפש שוקקה;  ונפש רעבה, מילא-טוב.

י יושבי, חושך וצלמוות;  אסירי עוני וברזל.

יא כי-המרו אמרי-אל;  ועצת עליון נאצו.

יב ויכנע בעמל ליבם;  כשלו, ואין עוזר.

יג ויזעקו אל-יהוה, בצר להם;  ממצוקותיהם, יושיעם.

יד יוציאם, מחושך וצלמוות;  ומוסרותיהם ינתק.

טו יודו ליהוה חסדו;  ונפלאותיו, לבני אדם.

טז כי-שיבר, דלתות נחושת;  ובריחי ברזל גידע.

יז אווילים, מדרך פשעם;  ומעוונותיהם, יתענו.

יח כל-אוכל, תתעב נפשם;  ויגיעו, עד-שערי מוות.

יט ויזעקו אל-יהוה, בצר להם;  ממצוקותיהם יושיעם.

כ ישלח דברו, וירפאם;  וימלט, משחיתותם.

כא יודו ליהוה חסדו;  ונפלאותיו, לבני אדם.

כב ויזבחו, זבחי תודה; ויספרו מעשיו ברינה.

כג ] יורדי הים, באונייות; עושי מלאכה, במים רבים.

כד ] המה ראו, מעשי יהוה; ונפלאותיו, במצולה.

כה ] ויאמר--ויעמד, רוח סערה; ותרומם גליו.

כו ] יעלו שמיים, יירדו תהומות; נפשם, ברעה תתמוגג.

כז ] יחוגו וינועו, כשיכור; וכל-חכמתם, תתבלע.

כח ] ויצעקו אל-יהוה, בצר להם; וממצוקותיהם, יוציאם.

כט יקם סערה, לדממה; ויחשו, גליהם.

ל וישמחו כי-ישתוקו; וינחם, אל-מחוז חפצם.

לא יודו ליהוה חסדו; ונפלאותיו, לבני אדם.

לב וירוממוהו, בקהל-עם; ובמושב זקנים יהללוהו.

לג ישם נהרות למדבר; ומוצאי מים, לצימאון.

לד ארץ פרי, למלחה; מרעת, יושבי בה.

לה ישם מדבר, לאגם-מים; וארץ צייה, למוצאי מים.

לו ויושב שם רעבים; ויכוננו, עיר מושב.

לז ויזרעו שדות, וייטעו כרמים; ויעשו, פרי תבואה.

לח ויברכם וירבו מאוד; ובהמתם, לא ימעיט.

לט וימעטו וישוחו-- מעוצר רעה ויגון.

מ ] שופך בוז, על-נדיבים; ויתעם, בתוהו לא-דרך.

מא וישגב אביון מעוני; וישם כצאן, משפחות.

מב יראו ישרים וישמחו; וכל-עוולה, קפצה פיה.

מג מי-חכם וישמור-אלה; ויתבוננו, חסדי יהוה.

 



שבוע זה"ב

ב"ה

חלק ב'-

מתוך פרק זה נלך לחלק השני- נדון על הפסוק "לא תעמוד על דם רעך"

 

נציג להן את החוק: 

חוק לא תעמוד על דם רעך, תשנ"ח-1998* 

חובת הצלה והושטת עזרה

�א� חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי, בסכנה חמורה

ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאל-ידו להושיט את העזרה, מבלי להסתכן או לסכן

את זולתו.

�ב� המודיע לרשויות או המזעיק אדם אחר היכול להושיט את העזרה הנדרשת, יראוהו כמי שהושיט

עזרה לענין חוק זה; בסעיף זה, "רשויות" - משטרת ישראל, מגן דוד אדום ושירות הכבאות.

 

נדבר על זה שהתורה ציוותה אותנו עוד לפני חיקוק החוק על חשיבות השמירה על האחר.

 

ונביא את הדברים של הרב אליעזר מלמד:

א – מצוות לא תעמוד על דם רעך
 

מצווה גדולה מן התורה להציל אדם שנמצא בסכנה. שכן מצווים אנו אף להשיב לאדם חפץ שאבד לו,

בֹתוֹ לוֹ”, על אחת כמה וכמה שאת נפשו אנו צריכים להשיב לו ולהצילו. וכן שנאמר �דברים כב, ב�: “וֲַהׁשֵ

ם ֵרֶעךָ”, וכן אמרו חכמים �סנהדרין עג, א�: מניין נלמדת המצווה מן הפסוק �ויקרא יט, טז�: “לֹא ַתֲעמֹד ַעל דַּ

לרואה את חבירו שהוא טובע בנהר, או שחיה רעה גוררתו ועומדת לטורפו, או שליסטים באים עליו

ם ֵרֶעךָ”. להורגו, מניין שהוא חייב להצילו? תלמוד לומר: “לֹא ַתֲעמֹד ַעל דַּ

כלומר, בנוסף למצווה היסודית “וְָאַהבְּתָ לְֵרֲעךָ כָּמוֹךָ” �ויקרא יט, יח�, שעליה אמר רבי עקיבא שהיא כלל

גדול בתורה, ומובן שהיא כוללת בתוכה את כל היחסים הטובים שצריכים לשרור בין אדם לחבירו,

ם ֵרֶעךָ”. לא מספיק לחייך אל החבר, ולפעמים אף לעזור לו, אלא פירטה התורה עוד ציווי, “לֹא ַתֲעמֹד ַעל דַּ

קובעת התורה, שיש לאדם אחריות וערבות כלפי חבירו. שאם חבירו נמצא בצרה, חובה עליו לקום

לעזרתו. ולא לחסוך במאמצים ובממון בעת הצלת החבר.

וכן ביחס למכשולים ברשות הרבים שעלולים לגרום נזק להולכים, מצווה להסירם משום “לֹא ַתֲעמֹד ַעל

ם ֵרֶעךָ”. וכן הרואה מכשול בכביש, שעלול לגרום סיכון לנוסעים, חייב לדאוג להסירו, על ידי הודעה דַּ

למשטרה או בכוחות עצמו כשהוא יכול להסירו בלא להסתכן.

אם ננהג כך, ונרגיש בלבנו את הערבות ההדדית שבין כל ישראל, נוכל להקים חברה מגובשת ומלוכדת,

שתוכל להתמודד עם האתגרים הגדולים מבית ומחוץ, ולהגשים את החזון הגדול של עם ישראל.

 



שבוע זה"ב

ב"ה

סיכום- 

אנו רואים במקורות שונים בתנ"ך את החשיבות של שמירה על האדם באופן פרטי ועל השמירה של

אדם פרטי והיכולת שלו להגן על הכלל.

אנו נתקלים בסיפורי התנ"ך על חשיבות הרבה שתורה נותנת בדגש על חיי אדם ומצווה אותנו לשמור גם

על של האחר ולא להתעלם ממצוקה שנמצא בה.

בפעולת אמצע שבוע העלנו כל מיני סיטואציות שונות של - "מה אתם הייתם עושים" מצבים שלפעמים

נוטים לא להתערב בהם ויכול לפגוע במישהו אחר.

הפעולה ראינו את פרק ק"ז בתהילים שבו מתוארים מצוקות שונות שאנשים נפגשים בהם ועל דרכי

הפעולה להתמודד ובמקביל ראינו איך אנו צריכים לעזור להם להתמודד עם זה בעזרת הציווי "לא

תעמוד על דם רעך".

העולם ב"ה מתפתח ומתקדם מיום ליום אך יחד עם התפתחות זו הציווי של "ונשמרתם מאוד

לנפשותיכם" עומד על איתנו- ובכל פעם מקבל פירוש נוסף על צורת ההסתכלות עליו.

אנו צריכים להיות מעורבים במה שקורה סביבנו - וכמובן לעשות הכל בלי שאת בעצמך תפגעי או

תינזקי מזה.

 

 



נחזור על התוכן של פעולה
בצורות שונות- מתודות,

משחקים, סיפורים והצגות, 
 החזרתיות חשובה ועוזרת
לחניכי הצמי"ד להפנים טוב

יותר את מה שראו, שמעו וחוו. 

המחשה מסייעת להבין
מסרים מורכבים ומופשטים.

המחשה יכולה להיות
באמצעות סיפורים, הצגות,
תמונות, מצגת, ספר קומיקס,

תאטרון בובות וכו'. 

החניך משולב זקוק לתיווך. התיווך
כולל כל מה שנדרש מהמדריך

ומחברי השבט לעשות על מנת שחניך
הצמי"ד יבין את המשימה ויוכל
להשתתף ולהיות חלק. התיווך יכול

להיות  בהסברים, המחשות, שימת
לב לחניך ולצרכיו וכו'. 

פיצוי- אם חניך הצמיד לא מסוגל לבצע חלק
מהמשימות בפעולה, נדאג שבשאר הפעולה

הוא יוכל להשתתף, 
והעיקרון השני- הדדיות, החניך מצידו מבין
כי אינו יכול להשתתף בכל הפעילויות, והשבט
מן הצד השני מבין שחלק מהפעילויות יהיו

מותאמות לחניך הצמיד. תפקיד המדריך הוא
לשמור על האיזון.

על הפעולה להיות
הדרגתית ומובנית-

מהפעילות הקלה לקשה
והסברים בשלבים

מובנים, כדי להקל על
החניך.

מעניקה לחניכים ביטחון
והרגשת שליטה במצב.
העקביות תהיה בפעילות
יומית/ שבועית, פרטית או

משותפת עם שאר החניכים.
יום ושעה קבועים לפעילות

וכו'. 

הדרג˙יו˙המח˘ה

ע˜ביו˙
חזר˙יו˙

פיˆוי והדדיו˙
˙יווך
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