


הקדמה
ביום המעשים הטובים, יגיעו לארגונכם מתנדבים ששובצו על-ידי עמותת רוח טובה על מנת לעזור לכם להוציא 
לפועל את הפרויקט שביקשתם לקיים. לקראת היום המיוחד הזה, חשוב שתקבלו את פני המתנדבים בצורה מאורגנת:

• הכינו את המקום לפעילות מבעוד מועד.
• דאגו שיהיו מי שתייה )וכיבוד אם אפשר( למתנדבים.

• קבלו את פני המתנדבים עם הסבר קצר על המקום ועל אופי הפעילות בו, על מנת לחבר אותם למקום ולהעצים
   את חווית ההתנדבות עבורם.

חשוב שתהיו נוכחים במקום במהלך הפעילות על מנת לקבל את המתנדבים, לענות על שאלות וכמו כן לעזור בהתמצאות.
למי מכם שמקיימים פרויקטים של צביעה, ציורי קיר ו/או גינון וטרם קיבלתם, עמותת רוח טובה מספקת חוברת טיפים 
והמלצות לצביעה וגינון ובנוסף, ניתן למצוא את המידע באתר יום מעשים טובים. יש לזכור כי המתנדבים בחרו להשקיע 
מזמנם וממרצם לטובת המוסד שלכם, ועל כן חשוב לתת תחושה שעבודתם מוערכת ולומר להם תודה בסוף הפעילות.

יום המעשים הטובים, המתרחש פעם בשנה בכל רחבי הארץ, נועד לעורר את רצון המתנדבים ולעודדם להתנדב 
לאורך כל השנה. אנו מאמינים כי יום זה יכול לשמש לכם כלי למינוף מאגר המתנדבים הקבועים של מוסדכם.

על מנת להקל על שמירת הקשר ועל גיוס מתנדבים לפעילויות אחרות שיתקיימו אצלכם בעתיד, עמותת רוח טובה 
הכינה גלויות מיוחדות לשימור מתנדבים. מלאו את פרטי הקשר של ארגונכם בצד השמאלי של הגלויות מבעוד מועד. 
ביום המעשים הטובים תוכלו לבקש מהמתנדבים למלא את פרטיהם בצד הימני. לאחר המילוי, הפרידו את שני צדי 
הגלויה. תנו למתנדבים את הצד השמאלי שבו פרטי הקשר של הארגון ושמרו אצלכם את פרטי הקשר של המתנדבים.

כתמיד, נשמח לקבל תמונות של הפרויקט ולראות את תוצאותיו.

photos@good-deeds-day.org.il :את התמונות ניתן יהיה לשלוח לכתובת מייל
אנו שמחים וגאים על שיתוף הפעולה עם ארגונכם. נשמח לעמוד לרשותכם ולעזור לכם למצוא מתנדבים במהלך כל השנה.

בברכת יום מעשים טובים פורה ומהנה
עמותת רוח טובה         

רכזים יקרים,
עמותת רוח טובה גאה לקיים מידי שנה את יום המעשים הטובים ובו אלפי פרויקטים התנדבותיים בכל רחבי הארץ.

אנחנו שמחים שבחרתם להצטרף אלינו ולקחת חלק ביום מעשים טובים השנה.
בשנים האחרונות עמותת רוח טובה סייעה למאות מרכזי נוער, בתי קשישים, פנימיות, גני ילדים, בתי ספר ועוד.
לאחר שנים של עזרה בשיפוץ קל, צביעה, גינון ושיפור הנראות, צברנו יידע רב בתחום זה ואת עיקריו נביא במסמך הבא.

תוכלו למצוא כאן את סוגי החומרים שאנחנו יכולים לספק ואת השימושים השונים בהם.
בנוסף, תוכלו לעיין בשיטות העבודה הנכונות ביותר עבור סוגי פעילות אלה.

יום המעשים הטובים הוא הזדמנות ייחודית של כוח אדם וחומרי גלם וחשוב שנדע איך “לנצל” את ההזדמנות הזו,
כך שתהיה משמעותית ועם שימוש נכון בחומרים הניתנים.

.*9093 מקווים שתוכלו למצוא בדפים הבאים תשובות לכול השאלות שלכם, זכרו שאפשר גם לפנות אלינו ב- 

               בברכת
יום המעשים הטובים
צוות לוגיסטיקה



שיפוץ קל וצביעה
הכנת הקיר לצביעה

שפכטל
שפכטל כדוגמת ״גולד בונד״. החומר מתאים למילוי חורי 
מסמרים ולמילוי מקומות בהם התקלפו שכבת צבע אחת 

או שתיים, בקירות פנים ובדלתות וחלונות עץ.
מתי לבצע?

מומלץ לבצע את עבודת החלקת הקיר מראש שכן
השפכטל מתכווץ בעת הייבוש, ופניו שוקעים.

מהלך העבודה:
1 . יש לקלף שיירי צבע רופפים בעזרת ידית שפכטל.

2 . למרוח חומר שפכטל על השקערוריות שנוצרו.
3 . להמתין יום לייבוש.

4 . לאחר הייבוש, לשייף, לבחון את התוצאה
     ואם צריך, יש לחזור על התהליך עוד פעם

     או פעמיים.
5 . יש לשייף קלות את הקיר, ולנקות את האבק.

6 . יש לנגב בסמרטוט לח כתמי לכלוך ושומן.

קירות שאינם מתאימים לשפכטל
במסגרת יום מעשים טובים:

קירות מתקלפים
סדקים  עם  וקירות  יסודי,  קילוף  הדורשים  ירות  ק
עמוקים ורחבים לא יתאימו ליום מעשים טובים, אלא 
אם יוכנו מראש לצביעה ע״י איש מקצוע, לעתים תוך 

שימוש בחומרים אחרים.
קירות עם נזקי רטיבות

קירות עם נזקי רטיבות מחייבים טיפול מקדים במקור 
הרטיבות על - ידי איש מקצוע, וייבוש הקיר במשך 

כמה שבועות לפחות לפני הצביעה.
איננו ממליצים על החלקת הקיר כולו )״שפכטל כללי״(, 

זהו מתכון לצרות ולקילופים בשנים הבאות.

צביעת קירות
גובה - את החלק הגבוה של הקיר צובעים עם רולר,

אליו תחברו מקל עץ.
פינות - את הפינות צובעים במברשת “2,
מומלץ לצבוע קודם את הפינות במברשת,

כאשר הצבע רטוב לעבור שוב ברולר שאינו ספוג בצבע.

מהלך העבודה:
פתחו את מיכל הצבע וערבבו עם מקל.  .1

יש לדלל את הצבע עם מים )30% לכל היותר(  .2
עשו זאת בתוך פח הצבע המקורי.  

שפכו את כמות המים הרצויה וערבבו.  .3
התחילו במעט מים והוסיפו עפ"י הצורך  

כך שהצבע לא יטפטף.  
דוגמא: בפח של 18 ליטר יש להוסיף עד 6 ליטר מים.
קחו כוס חד פעמית ומזגו 2-3 כוסות צבע למגש  .4

הרולר בחלקו העמוק.  
הניחו את המגש על הרצפה והטו אותו כך שצבע  .5

יזרום לחלקו השטוח.  

הניחו את המגש על הרצפה וגלגלו את הרולר  
על המגש בעדינות בתנועות שתי וערב.  

הרולר צריך להיות מכוסה בשכבה אחידה של צבע  
ואסור שיטפטף.  

גלגלו את הרולר על קטע קיר כמה פעמים  .6
בעדינות שתי וערב, ובדקו את התוצאה .  

אם נראים פסים, לקחתם מעט מדי צבע על הרולר.  
אם נראות נזילות או בליטות– יש יותר מדי צבע  

על הרולר.  
ואם לא יצא מושלם, לא נורא, לאחר שעה - שעתיים  .7

ניתן לצבוע שכבה שנייה.  

גיוון צבעי הקיר:
אספקה: אנו מספקים צבע לבן בלבד ובגוונים לפי בקשה.
את משחת הגיוון הוסיפו בזהירות למיכל הצבע הלבן

עד לקבלת הגוון הרצוי.



שיפוץ קל וצביעה
ציורי קיר

יש לדאוג לכך שהקיר שעליו מתבצע ציור הקיר
הינו קיר חלק הצבוע בצבע אחיד.

באם לא, יש לדאוג לצבע לבן וכלים לצביעת הרקע.
אספקה: ערכה לציור קיר בשטח כ- 12 מ”ר

)מטר מרובע( כוללת:
5 אריזות צבע סופרקריל 1 ליטר בצבעים לבן,  .1

שחור, אדום, כחול וצהוב.  
סט מכחולים ו-5 מברשות “2.5 צבעים  .2

לציור קיר יסופקו באריזות קטנות ובצבעי  
היסוד: שחור, לבן, כחול, אדום וצהוב.  

בנוסף אנו מספקים שבלונות בצורות שונות.

מהלך העבודה:
יש להכין את הקיר מראש.  .1

לעשות תיקוני שפכטל .  .2
לצבוע את הרקע בצבע אחיד.  .3

בציורי קיר יכול האמן להסתפק בציור קווי המתאר 
ואת המילוי להשאיר למתנדבים אחרים.

הוראות לערבוב צבעים:
הערכה שברשותכם מכילה את הצבעים שחור ולבן,

בנוסף לשלושת צבעי היסוד: צהוב, כחול, אדום.
על מנת להגיע לגוונים אחרים, מצורפת להלן

טבלת ערבוב צבעים.
כדאי להוסיף מעט צבע בכל פעם

ביצירת שילובי הצבעים הבסיסיים.

שילובי הצבעים הבסיסיים:
צהוב + כחול = ירוק

צהוב + אדום = כתום
אדום + כחול = סגול

אבוקדו
4 חלקים צהוב + 1 חלק ירוק + מעט שחור

קורל
3 חלקים ורוד + 2 חלקים צהוב

זהב
10 חלקים צהוב + 3 חלקים כתום + 1 חלק אדום

ירוק בהיר
2 חלקים סגול + 3 חלקים צהוב

ענבים
1 חלק כחול + 6 חלקים ורודים

אדום כהה
1 חלק אדום + מעט שחור

ירוק כהה
ירוק ומעט שחור

לבנדר
5 חלקים וורוד + 1 חלק סגול

ארגמן
5 חלקים ורוד + 1 חלק סגול

ורד כהה
2 חלקים אדום + 1חלק חום

שזיף
1 חלק סגול + מעט אדום

כחול כהה
1 חלק כחול + 1חלק סגול

תותים
3 חלקים ורוד + 1 חלק אדום

חלודה
8 כתום + 2 אדום + 1 חום

טורקיז
6 חלקים כחול שמיים + 1 חלק צהוב

כסף-אפור
1 חלק שחור +1 חלק כחול

ניתן ליצור גוונים כהים או בהירים יותר על ידי הוספה של מעט צבע שחור או לבן.
בנוסף, ניתן להכין גם את השילובים הבאים:

חלק = כמות יחסית לסך כל התערובת. למשל במידה ואתם משתמשים בכוסות פלסטיק
ככלי מדידה והנכם רוצים להגיע לגוון ענבים = 1 כוס כחול + 6 כוסות ורוד



שיפוץ קל וצביעה
צביעת דלתות, חלונות ומשקופים

מעץ בצבע אטום:
אספקה: צבע פוליאור 4.5 ליטר על בסיס מים

בצבעים אדום, כחול או צהוב.

לא מומלץ לנסות לערבב גוונים שונים.

הכנת השטח: הסרת צבע מתקלף, שפכטל, שיוף
וניקוי ייעשו כמוסבר לעיל לגבי קירות. הצביעה

ברולר ומגש קטנים, ומברשת “1.

צביעת חלקי מתכת חיצוניים,
מעקות וסורגים:

אספקה: צבע “המרטון” 4.5 ליטר לצביעה
ישירה על חלודה בצבעים כחול, אדום וירוק.

הצבעים אינם ניתנים לערבוב ולגיוון.

מהלך העבודה:
1. יש להסיר חלודה רופפת באמצעות נייר

   לטש, ולנגב אבק ולכלוך במטלית לחה.
2. לאחר מכן יש לצבוע במברשת, אין צורך

    בצבע יסוד.
3. לאחר כשעה יש לבדוק היכן יש להוסיף

   שכבה שניה.

ניהול המתנדבים:
חלק מהמתנדבים בעלי ניסיון קודם בעבודות

צביעה, וחלקם – לא. אין לנו יכולת לסנן מראש
ולבחון את רמת המקצועיות של המתנדבים.

יש לתכנן את העבודה מראש, להקצות לכל חדר 	●

או קטע עבודה את כמות הציוד והמתנדבים  
המתאימה ולמנות אחראי שתפקידו לדאוג  
להדרכת הצובעים ולניקיון שוטף בחדר זה.  
אחראי זה אינו חייב לצבוע בעצמו, כל אדם  

מקהילתכם שצבע פעם חדר בבית מתאים לכך.  
יש לקבוע אחראי על חלוקת הציוד, 	●

שיישאר ליד ערימת הציוד עד לתום חלוקתה.  
יש לתכנן את כמות המברשות לפי כמות 	●

הצבעים והמתנדבים.  
זכרו כי לא ניתן להשתמש במברשת שצבעו בה  

בצבע ירוק ולאחר מכן בצבע לבן.  

במידה והזמנתם מעל 20 מתנדבים, מומלץ 	●

מאוד למצוא אדם בעל ניסיון שיסייע בארגון  
ביום העבודה.  

לסיוע בשליטה במתנדבים, או במקרה שצובעים 	●

בית ספר או מוסד שיהיו פעילים ביום זה, ניתן  
גם לבקש חלוקת המתנדבים לשתי משמרות  

נפרדות. מקובל כי מתנדב עובד כ - 3 שעות.  
בפרויקטים של צביעת דירות קשישים או חוסים,  

אנו מבקשים נוכחות איש צוות של הארגון המזמין  
בכל דירה למשך כל העבודה.  

אנו נספק את הצבע וכלי העבודה מראש, אנא 	●

שמרו אותם במקום נעול עד ליום האירוע    



שיפוץ קל וצביעה
בטיחות:

איננו מספקים ציוד לעבודה בגובה כגון פיגומים   	●

וסולמות. גבר ממוצע יכול לצבוע בעזרת רולר ומקל   
3 מ‘, בעודו עומד על הקרקע.  קיר בגובה עד כ -   
קירות גבוהים מאלה ייצבעו רק ע”י קבלן מוסמך.  

אין על מתנדבים לעמוד על שולחנות, כסאות,  	●

סולמות וכיוצ”ב.  
נשאף לספק צבעים על בסיס מים, ללא עופרת   	●

וכרומטים )למעט צבע לצביעת מתקני מתכת וסורגים(.  
צבעים אלו אינם אמורים לגרום לתופעות לוואי כגון   

כאבי ראש וגירוי של העור.  
בכל מקרה יש לעבוד במקום מאוורר היטב ולהפסיק   
את העבודה במקרה של תופעות לוואי כלשהן. טיפה   
קטנה בעין יש לשטוף בהרבה מים, במקרה של בליעת   
צבע או כמות גדולה בעיניים יש לפנות לטיפול רפואי   
בצירוף אריזת הצבע. למניעת גירוי העור, יסופקו על   

ידינו כפפות חד פעמיות.  

נקיון:
הנאתכם מצביעת הקירות עלולה להיפגם אם הרצפה, 

השטיחים או הריהוט יתלכלכו בצבע.
מומלץ לרכז מראש את כל הרהיטים, הציוד והשטיחים  	●

במרכז החדר ולכסות בניילון/ניירות עיתון/קרטון או   
להוציא אותם מהמקום. שטיחים מקיר לקיר יש לכסות   

בניילון ולהדביק אותו בהיקף עם מסקינג טייפ.  
לפני צביעת הקירות יש לכסות בניילון ומסקינג טייפ   
חלונות, מזגנים, טלוויזיות ורהיטים שלא ניתן להזיז.  

יש להכין סמרטוטים לחים ודליי מים לניקיון שוטף  	●

בעת הצביעה ולשטיפה יסודית אחריה )צבע שטפטף   
לניגוב מיידי במטלית לחה, לאחר שעה צריך  ניתן   
לשפשף עם אותה מטלית, למחרת כבר צריך לקרצף   

עם ידית שפכטל(.  
על  להניח  לרכז במקום אחד,  יש  מיכלי הצבע  את  	●

יריעת ניילון ורק אח”כ לפתוח. יש לחלק את הצבע   
למגשי הרולרים בצמוד לפחי הצבע ובעזרת כוסות   
חד פעמיות בלבד. שפיכת צבע ישירות מהמיכל למגש   

תגרום בוודאות ללכלוך רב.  
יש לדאוג למברג שטוח לפתיחת מיכלי צבע ממתכת. 	●

מומלץ להקצות חצי שעה מזמן המתנדבים לניקיון  	●

יסודי בתום העבודה.  
כל הציוד יישאר ברשותכם. את הרולרים והמברשות  	●

יש לשטוף בהרבה מים עד שלא ייצא מהם צבע גם   
ששימשו  מברשות  לייבוש.  ולהניח  לחיצה,  לאחר   
לצבעים על בסיס טרפנטין, יש לנגב בנייר עיתון ישן,   
ולהשרות בצנצנת ובה מדלל מתאים. המגשים מוכנים   
לשימוש חוזר לאחר ייבוש, אין צורף לשטוף מהם   

את שיירי הצבע.  
 

בשם איכות הסביבה, אנא שמרו את הציוד הבלתי 
מתכלה ליום מעשים טובים הבא!

שתילה וגינון
דגשים:

עבודות מקצועיות כגון גיזום עצים, כיסוח עשביה וקוצים בכלי מכני, יש לבצע על - ידי גנן מקצועי לפני יום האירוע.
בבורות פתוחים ויתר מכשולים מסוכנים, עליכם לטפל באופן מקצועי לפני יום האירוע. 	●

ילדים יעבדו בהשגחת מבוגר, בעבודות כגון קילטור ידני ושתילת פרחים וצמחי תבלין בכפות שתילה. יש להרחיק  	●

ילדים בעת עבודה עם כלים כגון מעדרים, אתי חפירה וקלשונים, שמא יפגע מישהו בילד בעת הנפת הכלי.  
יש לבוא בנעליים סגורות, עדיפות נעליים גבוהות עם הגנה נוספת לאצבעות הרגליים, לחבוש כובע, ולדאוג לכמות  	●

רבה של מי שתייה.  



אופן הטמעת הקומפוסט בקרקע:
אספקה: קומפוסט - חומר אורגני אותו מוסיפים לקרקע

כדי להעשיר אותה.

מהלך העבודה:
1. נקו את הקרקע מעשביה, מומלץ לעקור מהשורש.

2. יש לשפוך שק קומפוסט 30 ליטר לכל 10 מ”ר
)מטר מרובע( גינה.

3. לקלטר )“לערבב”, להפוך את האדמה והקומפוסט(.
לפי הנחיית גנן שבדק את טיב הקרקע, ניתן להגדיל

את כמויות הקומפוסט.




