גם

אני יכול

שפיע!

לה ♥

"אם ֵאין ֲאנִ י ִלי – ִמי ִלי?
ִ
ּוכְ ֶש ֲׁאנִ י ְל ַע ְצ ִמי – ָמה ֲאנִ י?
ימ ָתי?"
וְ ִאם ֹלא ַעכְ ָשׁיו – ֵא ָ
(משנה ,מסכת אבות ,א' ,י"ד)

המשנה שלפניכם מורכבת משלושה משפטים שונים.
	♥קראו אותם ונסו לחשוב האם הם מנוגדים זה לזה או
משלימים זה את זה?
	♥נסו לחשוב עם איזה משפט/ים אתם מזדהים,
הסבירו.

♥

♥

יום המעשים הטובים
לימוד בחברותא ♥ כיתות ד'-ה'-ו'

לשנות לטובה
השינוי מתחיל ממני
גם לי יש אחריות ומחויבות אישית
למתרחש סביבי !!!
חשבו
האם הייתם רוצים לשנות משהו
בסביבה שלכם  -במשפחה? בכיתה?
בבית הספר? ברחוב? בשכונה? בעיר?

♥

"כל רגע טומן בחובו אלפי אפשרויות,
אך ביכולתי לבחור רק אחת מהן כדי
להגשימה .אך גם מרומם לדעת שהעתיד
שלי ,ועימו גם עתידם של האנשים
סביבי ,תלוי איכשהו ,ולו במידה מועטה,
בהחלטה שלי באותו רגע".
(ויקטור פראנקל)

	♥האם אתה מרגישים שיש להחלטות שלכם השפעה
על האנשים הקרובים אליכם?
	♥האם אתם מרגישים שיש ביכולתכם להשפיע על
סביבכם? באיזה אופן? תנו דוגמא למעשה שהשפיע
על האנשים בסביבתכם

האם תוכלו לעשות משהו שישנה את המצב?
האם תוכלו לעשות זאת לבד?
האם תצטרכו עזרה נוספת?

♥

בחרו לעשות משהו קטן

ביום המעשים הטובים
לטובת החברה והסביבה

כאן תמצאו דוגמאות רבות להתנדבות בקהילה של ילדים ונוער ברחבי הארץ

"ֹלא ָע ֶליָך ַה ְּמ ָלאכָ ה ִלגְ מֹור,
חֹורין
וְ ֹלא ַא ָּתה ֶבן ִ
ִל ָּב ֵטל ִמ ֶּמּנָ ה"
(משנה ,מסכת אבות ,ב' ,ט"ז)

	♥קראו את המשנה שלפנינו וחשבו מאיזו מלאכה
עלינו לא להתבטל (כלומר לא לעשותה) ?
	♥מה דעתכם ,האם יש לנו אחריות למתרחש סביבנו?
מה היא האחריות שלנו?

אנשים טובים באמצע הדרך
סיפור מחכימא על הרש"ש

"אני ואתה נשנה את העולם
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפני,
זה לא משנה -
אני ואתה נשנה את העולם"
(מיקי גבריאלוב)

