בס"ד

• החניכים ילמדו שחשוב לעזור ולהיות נחמדים לכל אדם ולא רק לחברים
הטובים שלנו.

• החניכים ילמדו שיש הרבה דרכים פשוטות בהם אפשר להיות נחמדים
לילדים שסובבים אותנו.
 10דק'

מדריכים :שלום ילדים ,מה שלומכם? איך עבר השבוע?
בתור התחלה נתחיל בסבב "משהו טוב שהיה לי השבוע" אבל הפעם בסבב
שלנו נתמקד במשהו טוב שאני עשיתי למישהו או במשהו טוב שמישהו
אחר עשה בשבילי וזה שימח אותי.
חשוב להסביר לילדים שמספיק שמישהו יספר שהוא חלק במבה עם חבר
אחר בבית הספר השבוע וזה שימח את חבר שלו .זה לא צריך להיות משהו

גדול.
על מנת שהילדים ירגישו יותר בנוח לשתף פעולה מומלץ שהמדריכים
יתחילו את הסבב ויספרו משהו קטן וכך הסבב ימשיך.
( על מנת שהסבב יתנהל בצורה נעימה ושקטה מומלץ לנסות להביא כדור

קטן או כל חפץ סימלי אחר ,ורק מי שמחזיק את הכדור מדבר ומעביר את
הכדור לבא בתור שמדבר).
מדריכים :יופי! אנו שמחים לשמוע את כולכם ולשמוע איך כל אחד הצליח
השבוע למצוא משהו משמח שהוא עשה עבור מישהו או להפך.

בס"ד

זה קרה במפעל לייצור ועיבוד בשר .מבנה רחב ידיים ,אלפי מטרים ,שש
קומות בהן ממוקמים משחטה ,אולמות ייצור ומחסני קירור והקפאה.
לבניין הענק היו מגיעים מדי יום מאות פועלים ,שוחטים ובודקים ואנשי
מינהלה .בשערי המפעל ,בתוך 'בודקה' ,ישב לו השומר כשתפקידו העיקרי

היה לוודא כי רק המורשים מעובדי המפעל נכנסים בשעריו.
וכך ,מדי יום במשך שנים רבות ,חלפו על פניו אותם אנשים ,מאות
במספרם ,בבוקר הם באו ובערב הם יצאו.
אחד העובדים היה מקפיד בהקפדה יתרה לברך את השומר בברכת "בוקר

טוב" בכניסתו ובברכת "ערב טוב" בצאתו .בעקבות כך ,כבוד רב רחש לו
השומר ,שהרי מבין מאות האנשים שחלפו על פניו מדי יום ,רק הוא זכר
לברך ולהתייחס לשומר העושה את מלאכתו.
ביום מן הימים ,שעה קלה לפני תום העבודה ,בעוד עובדי המפעל החלו
נוהרים החוצה ,נכנס "העובד המברך" לאחד מחדרי ההקפאה להניח דבר
מה .לפתע  -מערכת החשמל קרסה ,הדלת האוטומטית ננעלה ,וכך מצא
עצמו האיש לבדו ,בתוך מקפיא ענק וחשוך ,בקור עז של כמה מעלות
מתחת לאפס.
המפעל הספיק להתרוקן מיושביו ,ולאיש לא היה סיכוי לשמוע זעקותיו.

הוא גישש דרכו בעלטה וידע כי אם לא יתרחש נס של ממש ,בעוד זמן
קצר יקפא למוות .כל שנותר לו היה לומר פרקי תהילים ולהתחנן לבורא
עולם על חייו.
החושך ירד .השומר ,שתפקידו לנעול את שערי המפעל אחרי שכולם יצאו,

עמד בשערי המפעל ולפתע נעצר כשמחשבה אחת טורדת את מנוחתו.
"אני זוכר בבירור שבבוקר הגיע האיש שאומר לי 'בוקר טוב' ו'ערב טוב'.
אך אינני זוכר שיצא ,כי אם היה יוצא ,בוודאי היה מברכני ב'ערב טוב'",
הרהר לעצמו.

בס"ד

הוא סב במהירות על עקבותיו והחל מתרוצץ ברחבי המפעל לתור אחר

האיש הרוחש לו כבוד.
שם ,בקומה העליונה ,שמע את החבטות העמומות על דלת המקפיא הענק.
הסוף הטוב ידוע :השומר הצליח לחלצו בשלום זמן מועט לפני ש"ידידו
המברך" היה נופח את נשמתו ,וכך ,בזכות "הארת פניו" ,ניצלו חייו.
 10דק'

משחקים תופסת ,מי שנתפס צריך לעמוד במקום עם רגליים מפוסקות
ואסור לו לזוז עד שמישהו זוחל לו בין הרגליים.
מטרת המשחק שהילדים ירגישו שאפשר לעזור למישהו גם בדברים קטנים
כמו לשחרר אותו במשחק תופסת .וגם שירגישו כמה הם רצו שיעזרו להם.

 10דק'

נשאל:

• איך הרגשתם במשחק? (כיף ,לא כיף ,זה לא כיף שאסור לזוז ,היה
מצחיק לזחול)...
• מי מכם נתפס וחיכה הרבה זמן שיצילו אותו? איך זה הרגיש? (לתת
מקום שיספרו שהם רצו שיצילו אותם ושזה לא כיף לחכות הרבה זמן או
כמה כיף היה שמישהו הציל אותם)
• מי מכם הציל ילד אחר במשחק? איך זה הרגיש? היה לכם קשה?
• מה אתם חושבים על הסיפור? מה למדנו מהסיפור ? (המטרה לגרום
להם לדבר על כך שחשוב להגיד שלום לכל אדם .וכמה זה משמעותי
שנגיד שלום ונהיה נחמדים גם לאנשים שהם לא דווקא חברים שלנו)

בס"ד

התחלנו בזה שכל ילד סיפר על משהו טוב שהיה לו השבוע .שמחנו מאוד
לשמוע את הסיפורים היפים שלכם.
המשכנו ושמענו סיפור על האיש שאמר כל בוקר וערב שלום לשומר
ובזכות זה שהוא שימח כל כך את השומר ,השומר זכר אותו ולכן הציל את
חייו כי שם לב שלא יצא מהמפעל.
אחר כך שיחקנו במשחק תופסת עכברים .כולם הרגישו איזה כיף זה לעזור
לחבר שצריך עזרה במשחק וכמו כן הרגישו כמה כיף לקבל מעשה טוב

(עזרה במשחק) מילד אחר.
אז היום בפעולה רצינו ללמד אתכם כמה חשוב להיות נחמדים ולעזור
לאנשים שמסביבנו.
"ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה" מאוד חשוב שתמיד נסתכל

מסביבנו ונראה האם יש ילד שצריך עזרה גם אם הוא לא החבר הכי טוב
שלנו.

יש לכם אולי רעיון איך אפשר לעזור לאנשים?

לתת לכמה ילדים להציע רעיונות.
רעיונות מצוינים! אנחנו מחכים שתספרו לנו שבוע הבא על דברים טובים
שעשיתם.

