
מדריך לרשויות



יום המעשים הטובים הוא יום גלובלי המאחד יותר מ-75 מדינות בעשייה למען הזולת והסביבה.
מעל למיליון אנשים וארגונים ברחבי העולם נרתמים ביום זה ויוצרים שינוי חיובי בסביבתם.

זהו יום שיא המסכם פעילות מתמשכת של עשיית טוב, המתקיימת לאורך כל השנה ומקדמת את הקשר 
הקהילתי, מגדילה ערבות הדדית ומרחיבה מעגלי התנדבות.

יום המעשים הטובים הינו פרויקט הדגל של עמותת "רוח טובה" אשר נוסד ביוזמת אשת העסקים והפילנתרופית 
שרי אריסון וממומש בחסות הקרן המשפחתית על שם תד אריסון.

מעשים טובים - כל אחד יכול!

אחד מתוך כל שבעה 
אנשים בישראל השתתף 
ביום המעשים הטובים!

מה היה לנו בשנה שעברה?

95% מכלל הרשויות מכל 
הארץ ומכל המגזרים

מעל למיליון וחצי אנשים 
 בעולם, עושים טוב

ביום אחד

מעל ל- 14,000 פרויקטים



"הדרך הטובה ביותר
לשמח את עצמך,

היא לשמח את האחר"

מארק טוויין       

זה עושה טוב 
לעשות טוב

✓

להלן תהליך עבודה מומלץ להשתתפות ביום המעשים הטובים
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מפגשים אישיים בין צוות יום המעשים הטובים ונציגי הרשויות

השתתפות בכנס רשויות

התנעת יום המעשים הטובים ברשות - כינוס ועידות היגוי עירוניות, גיבוש 
פרויקטים ומילוי הטפסים באתר

סגירת הרשמה )1.1( ואישור תקציבי הפרויקטים על ידי צוות יום מעשים טובים

סגירת שיתופי פעולה ואירועי חוצות, חלוקת חומרים שיווקיים וחולצות

יום מעשים טובים 2017
כנס שגרירים לסיכום יום מעשים טובים 2017 והתנעת יום מעשים טובים 2018

ריכוז חשבוניות ושליחה לעמותת רוח טובה

מועד אחרון לקבלת החזר כספי



כל רשות יכולה לרתום את יום המעשים הטובים לצרכיה ולעודד יוזמות עצמאיות בשטח, להעלות למודעות, 
לגייס מתנדבים ולסכם פעילות שנתית בתחומים החשובים לכם כגון: איכות הסביבה, חיבור בין-דורי, פעילויות 

למען אוכלוסיות שונות, הקמת ועדי שכונות, חיזוק הקהילתיות ועוד. 
אתם שגרירים של מעשים טובים! 

איך הרשות שלי יכולה לקחת חלק?

מה נוכל להעניק לכם על מנת לעשות טוב ברשות שלכם?
ליווי שנתי של צוות רכזים מקצועי מטעם עמותת רוח טובה  

פורום רשויות לשיתוף רעיונות, ידע, יצירת קשרים ועוד  
מפגשים וסדנאות העשרה לשגרירי הרשויות  

סיוע תקציבי לצורך קיום פעילות שיא ביום המעשים הטובים  
שיבוץ מתנדבים, מפעילים מקצועיים וחברות עסקיות לפרויקטים שונים  

ליווי שיווקי - עיצוב אלמנטים שונים עבור פרסום ושיווק, בדפוס ובדיגיטל  
)הפקת השילוט ו/או חומרי השיווק היא באחריות הרשות(  

ליווי הפקתי של אירועים  
אתר עשיר ברעיונות לפעילויות ובחומרים להורדה המציע:  

   רעיונות למעשים טובים, המתאימים לכל הגילאים ולכל סוגי האוכלוסיות 
   תוכנית חינוכית לגנים באישור משרד החינוך - "בואו נשנה ביחד"
   תוכנית חינוכית בינלאומית לבתי ספר )א‘-י“ב( – "יוצרים שינוי"

   חוברות הדרכה ואלמנטים שיווקיים לשימושכם 

Good-deeds-day.org.il 

http://Good-deeds-day.org.il


פרויקטים המקדמים התנדבות, ערבות הדדית, קיימות ושייכות קהילתיות   
פרויקטים שנתיים עם פעילות שיא ביום מעשים טובים  

)לפחות 60% מכלל הפרויקטים צריכים להיות תהליכיים(  
מספר המתנדבים והמשתתפים בפרויקטים ובאירועים המתוכננים   

סך השתתפות הרשות )משאבי זמן, כסף וציוד(  
פרויקטים בעלי פוטנציאל להתפתחות ולהמשכיות בעתיד   

קריטריונים לקבלת סיוע תקציבי:



 זה“ב בגן
)בשיתוף עמותת אור ירוק(

הזמינו גמלאים להתנדב בפרויקט זה“ב 
לגן,  המתנדבים  יגיעו  במסגרתו  בגן 
יוזמות  ויובילו  הגן  בפעילות  ישתלבו 
כישורים  דרך  בדרכים  בטיחות  בתחום 
ומיומנויות שהם רכשו ופיתחו במהלך 
יוכלו  הטובים  המעשים  ביום  חייהם. 
המתנדבים להעביר פעילות ייחודית בגן.

עושים טוב בגינה קהילתית 
חברו בין קבוצה של מתנדבים לקבוצה של 
אנשים עם צרכים מיוחדים לטובת הקמת 
ביום המעשים  קהילתית שנתית.  גינה 
הטובים ניתן יהיה לתרום את התוצרת 

לנזקקים, להכין ממנה כריכים וכדומה.

סיירת תיקונים
)בהשראת בת - ים(

ויכולת  רקע  בעלי  תושבים  הכשירו 
מזמנם  לתרום  המעוניינים  טכנית 
ומהידע המקצועי שלהם והקימו “סיירת 
נזקקות  תיקונים” שתסייע למשפחות 
עם  בבית,  קלים  בתיקונים  ולקשישים 

עשיית שיא ביום המעשים הטובים.

אם לאם
לאימהות  ותיקות  אימהות  בין  חברו 
טריות במטרה לשמש עבורן אוזן קשבת 
ההורות.  באתגרים של תחילת  ולסייע 
להעלות  יוכלו  הטובים  המעשים  ביום 
אלבום משותף בו כל זוג אמהות יצטלמו 
וישתפו בטיפ אחד שיוכל לתרום לאמהות 

אחרות.

לפרטים נוספים
פנו לרכז/ת יום 
מעשים טובים

רעיונות לפרויקטים שעושים טוב



 סדנת צילום בין-דורית
)בהשראת נס - ציונה(

ארגנו סדנת צילום משותפת לבני נוער 
ולקשישים בה יוכלו ליהנות יחד מתהליך 
רגשי דרך העדשה וליצור קשר בין-דורי 
צילום. פעילות השיא תהיה  באמצעות 
התוצרים  את  יציגו  בה  הסדנה  בתום 

בתערוכה ייחודית.

 מרכז גישור קהילתי 
)בשיתוף עמותת מוזאיקה(

ממרכזי  אחד  אל  לפנות  באפשרותכם 
הגישור והדיאלוג הפרוסים ברחבי הארץ 
מקצועיים בתחום  שירותים  ולקבל 
ויישוב  הדיאלוג הקהילתי  הגישור, 
ולהקים מרכזים בבתי הספר  סכסוכים 

בעיר.

ילדים יוצרים שינוי
הציעו לבתי הספר את התכנית החינוכית 
הבינלאומית “יוצרים שינוי”, המעודדת 
בנושאים  חיובי  שינוי  ליצור  ילדים 
במתכונת  התוכנית  לליבם.  הקרובים 
שנתית, מיועדת לילדים ובני נוער )כיתות 
א‘-יב‘( ומסתיימת בפעילות שיא סביב 

יום המעשים הטובים.

“כולאננה”
לקידום לכידות חברתית

ברשות  שונות  אוכלוסיות  בין  הפגישו 
השני  את  האחד  להכיר  במטרה  שלכם 
ולהביא לחיבור בין הקהילות. לדוגמא: 
לבבות  לקירוב  בישול  סדנת  ארגנו 
ולהיכרות עם תרבויות שונות, באמצעות 
אוכל. ביום המעשים הטובים קיימו יריד 
דוכני מזון קהילתי בו כל משפחה מכינה 

תבשילים מארץ מוצאה.

 מדברים בסימנים
)בהשראת מרכז “מגוונים”- 

רמת השרון( 
הכשירו קבוצת מתנדבים בשפת הסימנים 
שמיעה  לכבדי  בתרגום  סיוע  לצורך 
באירועים שונים ובטקסים שונים בעיר 
כגון ימי זכרון, חגים ועוד. פעילות השיא 
תתקיים ביום המעשים הטובים, שם יוכלו 

להתנדב יחד.



הצטרפו למעל מיליון איש בארץ ובעולם שמשתתפים ביום המעשים הטובים!

חפשו בגוגל “יום מעשים טובים“ | 9093* | 
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