סיירת זה"ב בגן  -גאוות יחידה
מהי סיירת זה"ב בגן?
קבוצה של מתנדבים שמגיעה למסגרות חינוכיות פורמאליות ובלתי פורמאליות ,באופן חד פעמי או למספר פעמים
בשנה .ומעבירה פעילות בנושא בטיחות בדרכים.
הפעילות מועברת על ידי מתנדב או מספר מתנדבים.
לכל צוות יש עזרי פעילות המתאימים ליחידה הרלוונטית.
נושאי הפעילות  :חצייה בטוחה ,נסיעה בטוחה ,רכיבה בטוחה ובטיחות בשעות הפנאי.
הפעילות מתאימה לילדים בגילאי  ,3-6למפגש הורים וילדים ,לפעילות בגינות משחק אחה"צ ,בספרייה ובמועדונים.
התכנים מתבססים על הפעילות שמתקיימת במסגרת תכנית זה"ב בגן – גמלאים מתנדבים בגני ילדים .התכנית
מופעלת על ידי עמותת אור ירוק ותנועת של"מ – החברה למתנ"סים בשיתוף משרד החינוך.
הצלחת הפעילות טמונה בשיתוף פעולה בין כל הגורמים הרלוונטיים בישוב  :מחלקת גני ילדים ברשות המקומית,
המתנ"ס – רכז/ת של"מ ,רכז/ת תכנית זה"ב בגן ,מנהל/ת מטה הבטיחות.
את העזרים ניתן לרכוש בחנות הבטיחות של עמותת אור ירוק ,באתר אור ירוק
https://www.oryarok.org.il/oryarok-store

ובטלפון 03-7707770

דרכי הפעלת הסיירת
 אפשרות א  :מפגש חד פעמי בכל גן
מפעילים  1-2:מתנדבים
מבנה הפעילות :מפגש אחד שעובר בסבב בין כל הגנים המתייחס לאחד הנושאים שנבחרו
המפגש כולל:
פעילות במליאה  -סיפור ,משחק והדגמה



אפשרות ב  3 :מפגשים בכל גן

מפעילים  1-2 :מתנדבים.
אפשרי שכל זוג יכיר את כל  3המפגשים ,או שכל זוג יכיר מפגש אחד בנושא אחד.
מבנה הפעילות :בכל גן ,מפגש  -ארבעה מפגשים
כל אחד מהמפגשים יעסוק בנושא אחד  :חציה בטוחה ,נסיעה בטוחה ,רכיבה בטוחה ובטיחות בשעות הפנאי.
ניתן לעשות את המפגשים בסבב ,בכל גן  3מפגשים ,או לסיים את המפגש הראשון בכל הגנים ואז להמשיך עם
שאר המפגשים.



אפשרות ג  :הפנינג בטיחות בדרכים

מפעילים  2-4 :מתנדבים
מבנה הפעילות :מפגש אחד שעובר בסבב בין כל הגנים המתייחס לכל הנושאים
המפגש כולל:
 .1פעילות במליאה – סיפור החברים מהרמזור ,שיר על ללה
 .2פעילות בקבוצות ,מתנדב  /צוות הגן בכל קבוצה





קבוצה א – מעבר חציה  :סיפור ,חידון והדגמה
קבוצה ב – משחק רצפה " -הרצף המנצח" ,חידון בנושא בטיחות בדרכים
קבוצה ג – נסיעה בטוחה  :פעילות עם משטח המכונית
קבוצה ד  -עבודת יצירה  :מכונית לכל ילד  /דף פעילות

 .3סיכום – ריקוד עם השיר זהירות בדרכים של מיכל הקטנה



אפשרות ד  :פעילות אחת לחודש בגן בנושא בטיחות בדרכים (מלווה על ידי חוברת אישית לכל ילד)

מפעילים :נציגי הורים ,מתנדב
מבנה הפעילות :מפגש אחת לחודש בגן
 8מפגשים  -כל שני מפגשים יעסקו בנושא אחד  :חציה בטוחה ,נסיעה בטוחה ,רכיבה בטוחה ,בטיחות בשעות
הפנאי .המפגש האחרון יהיה מפגש סיכום וקבלת "רישיון" ,בנוסף ניתן להזמין את השוטר הקהילתי למפגש.
הפעילות תהייה מלווה בחוברת אישית לכל ילד.
מתי כדאי להפעיל סיירת ?


בישובים גדולים שבהם המתנדבים של זה"ב בגן לא מגיעים לכל הגנים.



בקבוצות שבהן יש מתנדבים שלא פועלים בנושא בטיחות בדרכים או שצריכים סיוע.



בקבוצות שבהם יש מתנדבים שמעוניינים בפעילות חד פעמית.



בישובים שבהם ההורים מעוניינים לקחת חלק בפעילות.

רווחים מהפעלת הסיירת :


חשיפת הנושא בקרב קבוצת גננות גדולה שתוכל להמשיך ולהעביר את התכנים בהמשך.



שיתוף של הורים בתהליך.



אפשרות גיוון למתנדבים.

מבנה הפעילות:
בכל מפגש ניתן למצוא את המרכיבים הבאים :
 .1קופסת ההפתעות – ווסט
 .2סיפור  /המחזה (לבחירתכם)
 .3שיר
 .4משחק
 .5הדגמה
 .6עבודת יצירה
 .7קריאה :מה אנחנו מבטיחים ? להיזהר בדרכים !

עזרים נדרשים:


מפגש בנושא חציה בטוחה

יש להביא  :קופסת הפתעות ,ווסט זוהר ,מעבר חצייה ,בובת ללה 2 ,אפודים זוהרים לילדים ,בובות-החברים
מהרמזור
ניתן לשלב  :כובע של שוטר ,מכוניות בימבה ,מקל של משמרות הזה"ב ,פוסטר ,דפי פעילות


מפגש בנושא נסיעה בטוחה

יש להביא  :קופסת הפתעות ,ווסט זוהר ,משטח מכונית ,בובת ללה ,הגה ,בוסטר 2 ,אפודים זוהרים לילדים ,בובות-
החברים מהרמזור
ניתן לשלב " :משכנע" (מתקן מדגים את חשיבות חגורת הבטיחות שנמצא אצל מנהל מטה הבטיחות)



מפגש בנושא רכיבה בטוחה

יש להביא  :קופסת הפתעות 2 ,ווסטים זוהרים ,אופני ילדים ,קסדה 2 ,אפודים זוהרים לילדים ,בובות-החברים
מהרמזור
ניתן לשלב  :דפי פעילות ,משטח משחק "הרצף המנצח"


מפגש בנושא בטיחות בשעת הפנאי

יש להביא :קופסת הפתעות 2 ,ווסטים זוהרים ,כדור ,תיק לכדור 2 ,אפודים זוהרים לילדים ,בובות-החברים מהרמזור
ניתן לשלב  :דפי פעילות ,משחק זיכרון (אפשר בשתי קבוצות)

ציוד נדרש לסיירת

מפגש חציה בטוחה

מפגש נסיעה בטוחה

מפגש בטיחות בשעות
הפנאי
מפגש הפנינג
סבב בכל הגנים

עזרים נדרשים
ניתן לקנות באתר אור ירוק
בחנות הבטיחות
מעבר חציה 2 ,ווסטים זוהרים2 ,
ווסטים זוהרים לילדים ,בובת ללה
גדולה
משטח מכונית 2 ,ווסטים זוהרים,
 2ווסטים זוהרים לילדים ,בובת
ללה גדולה
 2ווסטים זוהרים 2 ,,ווסטים
זוהרים לילדים ,בובת ללה גדולה

עזרים שיש להביא
למפגש
כובע שוטר ,מקלות של
משמרות הזה"ב,
מכוניות בימבה ,רמזור
(ניתן להכין לבד)
הגה

אופנים ,קסדת ילדים

 4ווסטים זוהרים 2 ,ווסטים
זוהרים לילדים ,בובת ללה גדולה,
מעבר חציה ,משטח מכונית,
משחק זיכרון ,משטח משחק,
הרצף המנצח

דפי פעילות לכל מפגש
 .1ניתן להדפיס ממרכז ההדרכה ,גני ילדים באתר אור ירוק – מצורף
 .2ניתן לרכוש לכל גן ,לפי כמות של  35דפי פעילות.

הערכות להקמת סיירת בישוב

הרחבה

"משכנע"



בניית צוות מוביל – יש למצוא
רכז למיזם שתפקידו יהיה לקלוט את המתנדבים ,להכשיר אותם ולשבץ אותם לגנים .רצוי שלרכז יהיה
קשר עם גננת מובילה.



פרופיל מתנדבים  :אנשים בעלי נכונות להתנדב בגן ילדים ,אחראים ,בעלי בטחון עצמי ויכולת להפעיל
קבוצה גדולה של ילדים.



וועדת היגוי  :לפני שמתחילה הפעילות יש לכנס את רכזת גני הילדים ,רכזי של"מ וזה"ב בגן ומנהל מטה
הבטיחות ,להגדיר את מסגרת הפעילות ואת מספר הסיירות שיעבדו במקביל .ערכה מתאימה לצוות
אחד.



מבנה הפעילות  :ניתן להחליט על יום אחד  /יומיים שבהם פועלת הסיירת בהתאמה ליכולת של
המתנדבים .השהיה בגן היא כשעה וחצי ,כולל התארגנות .הפעילות עצמה לוקחת כ  40-45דקות.



קליטת מתנדבים  :יש לעשות ביטוח לכל מתנדב ,מתנדבים גברים צריכים להביא אישור מהמשטרה על
העדר עברות מין (יש למלא טופס נספח ולהעביר לעמותת אור ירוק)



הכשרת המתנדבים  :חשוב שהפעילות תהיה מתואמת בין המתנדבים ושהיא תועבר באופן מקצועי ומעט
היתולי .ניתן לצרף לצוות גננת  /מורה לדרמה  /אחר ,שתוכל לעבוד עם המתנדבים על יחידת הפעילות.
רצוי מאד להיות בקשר עם סיירות נוספות שפועלות במקביל ולהיכנס לדף הפייסבוק "סיירת זה"ב בגן".
יש להקים קבוצת ווטצאפ לסיירת ולוודא שכל המידע מועבר דרך הקבוצה למתנדבים.



ארגון הציוד  :יש לוודא שלכל יחידה יש את הציוד המתאים והרלוונטי .כל גן מקבל מעטפה שבה יש :
פוסטר לתליה בגן ,מכתב לגננת ,דף ללוח הורים ,ודף משוב שיש למלא בסוף הפעילות ולתת
למתנדבים.

הערכות למפגש:





הרכז מתאם עם הגננת את המפגש.
הרכז מתאם עם הסיירת את המפגש בהתאמה ללוח הפעילות החודשי.
שבוע לפני הפעילות הרכז שולח מייל לגננת ומבקש אישור
יומיים לפני הפעילות הרכז שולח ווטצאפ לגננת ולסיירת ומבקש אישור לקבלת ההודעה.

ההודעה לגננת  -שלום ,מחר מגיעה סיירת זה"ב בגן אליכם בשעה ,.............נבקש שהילדים יהיו ישובים
ולכל ילד תהיה מדבקה לבנה עליה כתוב בטוש בגדול ,שמו הפרטי .להזכירכם נציג ש צוות צריך להיות נוכח
בפעילות .אנא ,ידעו את ההורים שהפעילות מתקיימת על ידי נציגי עמותת אור ירוק והחברה למתנ"סים.
מצורף מספר נייד של אחד מאנשי הסיירת .כתובת הגן הרשומה אצלנו ..................................:
 דף תיעוד מצורף לערכה ,יש להחזיר את הדף לרכז הסיירת .המשובים ירוכזו בקלסר.

