
                
 

 
 

 צוותי גן יקרים
 

 אנחנו שמחים שהצטרפתם ל"משפחת זה"ב בגן" ותיקחו חלק השנה בהפעלתה ומודים לכם על כך.

הצלחת התכנית טמונה בשיתוף הפעולה שבין המתנדב וצוות הגן ובתחושה של המשמעות והשייכות שיש 

 למתנדב. תחושת הבית שמקבל המתנדב בגן מעצימה אותו ומרחיבה את תרומתו לגן.

 

 תכנית זה"ב בגן היא תכנית ארצית להתנדבות גמלאים בגני הילדים בנושא בטיחות בדרכים כדרך חיים.

 החברה למתנ"סים בשיתוף משרד החינוך.  –התכנית מופעלת על ידי עמותת אור ירוק ותנועת של"מ 

גן ומובילים במסגרת התוכנית מגיעים הגמלאים המתנדבים  לגן אחת לשבוע לפחות, משתלבים בפעילות ה

ומשתלבים  יוזמות בתחום בטיחות בדרכים באמצעות כישורים ומיומנויות שהם רכשו ופיתחו במהלך חייהם

 בפעילות הגן.

 

המתנדבים מהווים דמויות משמעותיות עבור הילדים, הם משמשים מודל לחיקוי ולהערכה. המסרים שאותם 

ל דרכי התנהגות בדרך. הילדים משמשים הם מביאים בעקביות ובדרך חווייתית מסייעים להטמעה ש

 כ"שגרירים" לנושא ומעבירים את המסרים להורים ולשאר בני המשפחה.

 

 התכנית מזמנת מפגש משמעותי בין מתנדבים בקהילה, ילדי הגן, צוות הגן, הורים וקהילה. 

שוריו ויכולותיו. כל מתנדב בתוכנית מקבל מקום משמעותי בגן, על ידי מציאת מסגרת פעילות התואמת את כי

המתנדבים משתלבים בגנים ממלכתיים, גנים ממלכתיים דתיים וגנים של החינוך המיוחד. התכנית פועלת 

 בכל המגזרים, מצפון הארץ ועד דרומה.

 

"קמפוס זהב בגן", במסגרת ההכשרה המתנדבים  – כל מתנדב שייך לקבוצת למידה של תכנית זהב בגן

 הם להצליח בתפקידם.מקבלים ידע וכלים המסייעים ל

בהתנדבות, שנפגשים אחת לחודש עם המתנדבים ומלווים אותם בתהליך  צוות מוביללכל קבוצה יש 

 התנדבותם בגן. תכנית זהב בגן פועלת משנת תשס"ה,

 

 . המתנדבים מתרגשים מאד לקראת היום הזה.היום הראשון בגן הוא יום חשוב עבור המתנדב

 יע מתנדב לגן, יש לידע את ההורים על כך שמג 

 להסביר לילדים מראש את המושג מתנדב 

  שלט "ברוכים הבאים". את השלט מומלץ לשים מחוץ לדלת הגן. עם הילדיםולהכין יחד 

 ולעשות שיחת תיאום ציפיות. –שוב לערוך לו סיור בגן, להציג אותו בפני הילדים חביום הראשון של המתנדב 

 

 

 



                
 

 

 

 נהלים לבניית קשר משמעותי

 

 יש לדאוג לכיסא מתאים למתנדב, מגירה ומקום לתלות את התיק. –ה פיזית נאותה סביב

 

עדכון המתנדב בנושא שעובדים עליו בגן וכן עדכון לגבי   -הצגת התכנית השנתית בפני המתנדב 

הנושאים שיעבדו עליהם בהמשך, הצגת התוכנית השנתית, החודשית והשבועית בפני המתנדב 

 שותף בנעשה בגן ולקחת חלק פעיל בפעילות הגן בהתאם.מאפשרת למתנדב להיות 

 

תכנית זה"ב בגן רואה בנושא בטיחות בדרכים חלק משמעותי  – תיאום ציפיות בנושא בטיחות בדרכים

מתפקיד המתנדב, חשוב לעבור יחד על החומרים המופיעים בחוברת ולראות את הדרכים היצירתיות בהן 

שיאים: יום ישראל עוצרת )חודש דצמבר(, יום מעשים  3לתכנית  ניתן לשלב את התכנים במהלך השנה.

(. לקראת ימים אילו יביא המתנדב חומרים יוני - מאי יםטובים )חודש מרץ(, הערכות לחופש הגדול )חודש

 עבור כל ילדי הגן בנושא.

 

תוכו חשוב לתכנן סדר היום כך שהמתנדב יוכל להשתלב ב –ארגון מסגרת זמן לפעילות המתנדב בגן 

בהתאמה, הקצאת זמן  באופן מתוכנן חשובה הן למתנדב, הן לגננת והן לילדים, היא יוצרת מרחב זמן 

 מוגדר בו המתנדב משתלב והופך לחלק מתוכנית הפעילות והלימודים בגן.

 

בשיתוף עם המתנדב חשוב להחליט על אופי של   -הגדרת אופן השתלבותו של המתנדב בגן

עילות בקבוצות קטנות, הנחייה במליאה, ביצוע משימות של הגננת, הגדרת השתלבות המתנדב בגן: פ

הפעילות ואופייה, הגדרת הגבולות של פעילותו מצד אחד, ומצד שני הגדרת התחומים בהם יש 

 אוטונומיה למתנדב ליזום פעילויות ו/או הפעלות משלו.

 

אישור הורים והסכמתם לשילוב  המתנדב מתחיל את פעילותו בגן לאחר -הצגת המתנדב בפני ההורים  

המתנדב בגן. חשוב להציג את המתנדב להורים בתחילת השנה, להציג את מסגרת הזמן והפעילות 

ך שנת שתעשה באמצעותו במהלך השנה, חשוב לתת למתנדב אפשרות להציג את עצמו במפגש. במהל

הפעילות מומלץ לשלב את המתנדב באירועים של הורים וילדים כגון: חגים וימי הולדת, ימים מיוחדים 

שהוגדרו כחלק מפעילות הגן. המתנדב יוכל לתרום לפעילות, לסייע לצוות ולהרגיש שותף פעיל בגן. רצוי 

 ן.להכין שלט בלוח הורים עם תמונת המתנדב, השם שלו והיום שבו הוא מגיע לג

 

יש להודיע למתנדב מראש על התאריכים של  -הזמנת המתנדב לאירועים בגן, להצגות, לטיולים 

הפעילויות, לבדוק עמו את מידת נכונותו ורצונו לקחת בהם חלק פעיל, להגדיר את אופן השתלבותו 

 בפעילויות. השתתפותו בפעילויות אילו מהווה תגמול חשוב ומשמעותי עבור המתנדב.

 

יום ההולדת של המתנדב מהווה הזדמנות של הצוות והילדים להודות  -תו של המתנדב יום הולד

במפגשים  למתנדב, ההשקעה של הילדים באלבום או במתנה שהם מכינים מלמדת אותם על נתינה.

המשותפים נהוג לציין את יום ההולדת של המתנדב והוא משתף את הקבוצה בסיפורים על החגיגה 

 שעשו לו בגן.

 

 



                
 

 

 שלנו יש ארבע עצות: ֶלָלה"ל

 להביט, להקשיב, לתת יד, לחצות

 עם ללה נחצה את הכביש כמו גדולים

 שומרת על כל הכללים" ֶלָלהכי 

 פינות"( 3)לפי המנגינה של "לכובע שלי 

 

 

 

במידה והמתנדב לא מגיע, חשוב ליצור קשר ולברר מה קרה. אם הוא חולה  -יעדרות של המתנדב ה

ניתן להזמין את הילדים להתקשר אליו ולומר בקול "רפואה שלמה". מילים כמו "אנחנו דואגים לך", 

"אנחנו מאחלים לך שתבריא ומחכים לך בגן", משמעותיות עבור המתנדב וחשובות כלמידה עבור 

 דים. כשילד רואה את הדאגה לשלום המתנדב הוא לומד מה זה כבוד לאדם המבוגר.היל

 

תיעוד הפעילות של המתנדב חשוב לגן ולמתנדב. ניתן להכין לוח  -תיעוד הפעילות של המתנדב בגן 

קבוע ועליו לשים תמונות ועבודות של המתנדב עם הילדים. ללוח ניתן לצרף הסבר על התכנית ומילים 

הסבא של הגן. רצוי למקם את הלוח במקום שגם ההורים יוכלו לראות ולהתרשם מהפעילות חמות על 

 שנעשית עם המתנדב בגן.

 

מתן חיזוקים חיוביים למתנדב על תרומתו לגן ולילדים, חשובה מאוד לדימויו  -מתן חיזוקים חיוביים

 העצמי, לתרומתו ולהנעה שלו להגיע לגן להמשיך להיות משמעותי בתפקידו. 

 

 : מידע על חומרי ההדרכה המלווים את התכנית

 כירו את החברים מהרמזורה

כנית "החברים מהרמזור" כוללת סיפורים, הצעות לדיון, למשחקים ולפעילויות יצירה. ת

 בנוסף, לכל ילד יש חוברת פעילות אישית המלווה את הפעילות הקבוצתית. 

נ"סים כמענה למתנדבים הפועלים תכנית פותחה על ידי עמותת אור ירוק והחברה למתה

 בגני ילדים במסגרת תכנית זה"ב בגן.

 

"החברים מהרמזור" הם שלושה חברים דמיוניים: ללה, נונו וראש ראש, המייצגים את צבעי הרמזור. ה

החברים מופיעים בכל הסיפורים לצד ילדים המתמודדים עם חוויות שונות בדרכים. החברים מהרמזור 

 להיות בטוחים בדרכים.מזכירים להם כיצד 

ללה היא הירוקה, והיא זו שמזכירה את כללי הזהירות בדרכים. שמה ניתן לה מכיוון שכל  – ֶלָלה

 הפעולות שעושים מתחילות ב"ֶלה" או ב "ָלה" )להקשיב, להביט, לתת יד, לחצות(.

. שמו ניתן לו בגלל הוא האדום שבחבורה. הוא רציני, מבוקר, לא ממהר לפעול, חושב קודם – רֹאׁש רֹאׁש

 הוא פועל מהראש. –אופיו 

הצהוב מבין השלושה. הוא שובב, זריז, מעיז. שמו ניתן לו כקיצור של "נּונּונּו". בכל סיפור הוא  –נּונּו 

נעלם מהרמזור ומוצא ילדים שזקוקים לעזרה או לתזכורת של כללי הבטיחות בדרכים. במצב כזה הוא 

 מזעיק את חבריו למשימה.

 

 ילדיםגני  –הדרכה מרכז  –מידע על חומרי ההדרכה בתכנית ניתן למצוא באתר אור ירוק 

 ילדים.גני  –הבטיחות חנות  –מידע על עזרים מלווים בנושא בטיחות בדרכים ניתן למצוא באתר אור ירוק 

 

 
 בואו ניתן דוגמא לילדי הגן, נשמור אנחנו על כל הכללים, 

 נלמד את הילדים לשמור על הכללים 
 ונפנה את תשומת לב ההורים שאפשר גם אחרת.

 
 
 


