מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
לשכת מנהל המינהל

ז' בשבט ,תשע"ט
13בינואר2019 ,
לכבוד
מנהלי בתי ספר
שלום רב,
הנדון :מערכת החינוך מאמצת את "יום המעשים הטובים"
השנה ,יום מעשים הטובים יתקיים ביום שלישי כ"ו אדר ב' התשע"ט,
 2באפריל .2019
כמדי שנה יום המעשים הטובים הוא יום שיא של עשייה המשקפת את ערך הנתינה והמעורבות
החברתית בחברה הישראלית ובעולם .בשנים האחרונות יותר ויותר רשויות מקומיות ומוסדות חינוך
ראו בציון יום זה הזדמנות לטיפוח אמפטיה לצורכי האחר ,חיזוק האקטיביזם החברתי ,העצמה של
ה"טוב"  ,והשפעה על האקלים המיטבי במוסד החינוכי ובקהילה.
השנה משרד החינוך מעודד ותומך במועצת התלמידים והנוער הארצית שחברה לגופי החברה
האזרחית ,להפיכת יום המעשים הטובים השנתי ,ליום שיא של ערך ההתנדבות והמעורבות
החברתית שמקודם ע"י המשרד בכל מערכת החינוך מא' – י"ב.
אנו קוראים לכל מועצות התלמידים והנוער במוסדות החינוך בשיתוף המנהיגות הצעירה במעורבות
חברתית להיות הגורם המוביל והמחולל להפקת יום המעשים הטובים.

מועצות תלמידים בית ספריות ורשותיות שיגישו הצעות עד לתאריך יום ד' כ"ד בטבת תשע"ט
 , 30/1/19למיזמים חברתיים העונים על הקריטריונים הבאים:
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• פרויקטים המקדמים התנדבות ,ערבות הדדית ושייכות קהילתית.
• פרויקטים תהליכיים הכוללים פעילות ייחודית ביום מעשים טובים (התמיכה תהיה

עבור פעילות

השיא שתתקיים ביום מעשים טובים)
• פרויקטים שיהיו פתוחים להשתתפות הקהילה.
• מספר המשתתפים.
• השתתפותכם במשאבים (תקציב ,כוח אדם וציוד).
היוזמות שיוגשו יעמדו לעיון ועדה ציבורית במסגרת עמותת "רוח טובה" שתבחן מתן סיוע  .הסיוע
יינתן על בסיס תכנית פעילות מקיפה שתעמוד בעקרונות המנחים ותוזן למערכת רוח טובה דרך
הקישורים המצ"ב ויכלול:
 .1עזרים ואלמנטים תומכי פעילויות (כרטיסי ברכה ,כרטיסי גירוד ,מדבקות וכו').
 .2ליווי והכוונה לשימוש בפלטפורמת  DOING GOODהמיועדת לגיוס משאבים לצורך הוצאה לפועל
של פרויקטים חברתיים
 .3מאגר רעיונות לפרויקטים
 .4סיוע ביחסי ציבור והעלאת מודעות -בהתאם לסיפורים מהשטח.
 .5חולצות  /באפים.
 .6ליווי מקצועי מול הנציגים שיתכללו את הפעילות ע"י עמותת הרוח הטובה.
הצעה לתהליך התארגנות:
א .בניית הליך יזמי במסגרת המוסד החינוכי הכולל (איתור צרכים בבית הספר  /בקהילה,
פיתוח יוזמה על בסיס איתור הצרכים ,בניית תכנית עבודה ליישום וכו)
ב .הגשת היוזמות –על מועצות התלמידים וקבוצות נוער למלא את הקישורים עם תיאור
היוזמות להלן הקישורים לפי מחוזות:
מחוז תל אביב ,מחוז מרכז ,מחוז צפון ,מחוז חיפה ,מחוז דרום,
מחוז ירושלים ,מחוז התיישבותי
להוספת הפרויקט יש ללחוץ על מקש "הוספת פרויקט" בצד השמאלי העליון של העמוד .יש להזין את
הפרויקטים ללינק עד ה ( 30/01/2019ולא כפי שמופיע בעמוד).
ג .הנעת היוזמה.
ד .תיעוד הפעילות -יתבצע בשני ערוצים במקביל:
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ערוץ א' – "רוח טובה" באמצעות הזנת הפרוייקטים למערכת עמותת רוח טובה בלינקים
המצ"ב לרשותכם ולרשות הרכזים והתלמידים מאגר רעיונות ,הפעלות והשראה לפעילויות
חברתיות-קהילתיות אותם ניתן להעביר בבתי הספר לקראת יום המעשים הטובים ובמהלכו
(בית הספר ,הרשות ,המחוז ,קהילה/מסגרת).



ערוץ ב'  -במסגרת מערך אפליקציית .TRIBU
במוסדות שעושים שימוש באפליקציה בערוץ הפוסטים.
במוסדות שלא עושים שימוש באפליקציה בפייסבוק של .TRIBU



בקישור זה תוכלו לראות איך נראה יום המעשים הטובים בשנה שעברה.



במידה ובתכנית העבודה של בית הספר כבר מופיע יום המעשים הטובים אנו מבקשים לחבר
את מועצת התלמידים בבית הספר והממצ"ים לפיתוח והובלת המיזמים.

לפרטים נוספים:
הילה רום054-5246798 -

rom.hilla@gmail.com

גל איובי galay@education.gov.il 052-3471862

ב ב ר כ ה,

חגי גרוס
מנהל מינהל חברה ונוער

העתקים:
מר שמואל אבואב מנכ"ל משרד החינוך
הנהלת המשרד
גב' דסי בארי מנהלת אגף א' חינוך על יסודי
מנהלי מחוזות כוללים
הנהלה מורחבת מינהל חברה ונוער
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